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Una dona radical

A misses dites, vull comentar un
trosset del cicle Radicals Lliure,
celebrat al Lliure. Radicals: l’últim crit
del que avui passa en els escenaris. És
bo, de tant en tant, anar a veure què
s’hi cou, en les fronteres. Vaig triar El
año de Ricardo, perquè m’interessa la
figura de l’Angélica Liddell, autora i
actriu, que és un nom que circula pels
ambients assabentats, pronunciat
sempre amb respecte, si no amb
reverència. I és certament un
personatge peculiar.

Nascuda a Figueres amb un altre
nom –el que l’empara ens porta a
Lewis Carroll i la seva petita amiga–,

se’n va a Madrid, que ja és, es vulgui o
no, un trencament. La seva obra ens
diu que és una persona complexa; una
dona dura, freda, segurament
espatllada per la cultura, que li ha
donat una distància massa llarga en
relació amb la societat. És hipercrítica,
cosa que està bé, amb un sentit molt
polític de la crítica, cosa que també
està bé però que sona a anys 70.
“L’economia”, escriu, “és una de les
formes del crim”, que és una bona
frase, sobretot si, com ella fa, ets prou
coherent per mantenir-te allunyada del
mercat. S’endevina, en tot cas, una vida
estranya, amb opcions estranyes: parlo
des de la pura intuïció.

L’obra presentada al Lliure és
del 2005 i ens parla del poder, de la
perversió del poder: és la crueltat de
totes les dictadures, nazisme inclòs, i
com és el “poble” qui les fa possibles,
qui fa el gest de lligar-se la soga al
coll. Això ens és explicat a través d’un
discurs emès a velocitat de metralleta,
amb un moviment constant: la dona fa
una increïble despesa d’energia.
L’única calidesa ve de la música. La
resta és sobretot ritme, perquè el
teatre, quan busca un nou llenguatge,
acaba sempre festejant amb la dansa
contemporània, de la qual adopta les
maneres espasmòdiques i reiteratives.
I això l’allunya de la seva essència, que

és, o hauria de ser, l’experiència
humana.

El problema és que, en escena,
quan no hi ha progressió hi ha
reiteració. O canvies de concepte o
canvies de forma, perquè altrament la
segona hora és la duplicació de la
primera, i la pesantor es fa irreparable.
Ara bé, retinc una frase, amb brillantor
de llampec: “El lenguaje del poder
debe coincidir con el lenguaje de los
idiotas”. No us fa pensar en les
campanyes electorals? Per aquestes
coses val la pena l’aposta del Lliure.
Per cert, hi vaig trobar Carles Santos,
home curiós, com la seva obra indica.❋
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PATRÍCIA GABANCHO

■ David Castillo

De posat tranquil,
de comportament
discret i amb una
ideologia marcada

per l’escepticisme, Jaume Sis-
terna (Barcelona, 1930) és un
d’aquells poetes que han ges-
tat una obra sòlida fora del cir-
cuit. Publicat sempre per peti-
tes editorials, la seva obra és
comparable a la d’alguns mes-
tres actuals, com ara Francesc
Parcerisas, Joaquim Horta, Eu-
dald Puig i Joan Margarit. Asso-
ciat no obstant, als poetes dels
recitals i als grups de teatre in-
dependent des dels seixanta,
els seus llibres anteriors, com
ara el premi Marià Manent per
Novembre del meu any de néi-
xer i de morir, Els autobusos
porten a l’infinit i La senyora,
van ser un revulsiu per a tots
els que creiem en la poesia del
carrer, la que es fa als pisos, la
que recrea millor que una crò-
nica periodística el moviment
del nostre temps.

Els seus dos nous poemaris,
Home enlloc i Feines de no
gaire, que han coincidit en la
data de publicació, participen
d’aquesta poètica quotidiana,
que commou per la manera
com copsa l’instant i el trans-
forma en immensitat. Jaume
Sisterna és un savi, bregat en
mil batalles: no sé si és un

Brindis pel fracàs
Poesia❚

El poeta Jaume Sisterna (Barcelona, 1930) publica dos nous llibres

Feines de
no gaire

Jaume Sisterna
Pont del Petroli
Badalona, 2008
Preu: 8 euros
Pàgines: 40

Home
enlloc

Jaume Sisterna
Emboscall
Vic, 2008
Preu: 7 euros
Pàgines: 64

JOSEP LOSADA
■ Francesc Massip

El segle XVIII és una època de crisi en el terreny de la litera-
tura culta dins l’àmbit català. Però en canvi és l’època que

l’expressió popular, tradicionalment de transmissió oral, comen-
ça a posar-se per escrit, i particularment el teatre. Sala Valldau-
ra ha publicat una expressiva tria del teatre burlesc català del
set-cents, un recull de peces que només escadusserament en-
traven en el teatre comercial com a complement circumstancial
de les obres importants, sempre en castellà. El català sobrevivia
al lingüicidi espanyol en la tradició popular, en les diversions do-
mèstiques o en les celebracions gremials i camperoles.

Es tracta d’una activitat dramàtica de signe còmic, que fa burla
dels costums establerts, així com de l’autoritat i de la cultura do-
minants. Per això sempre ha estat una producció sota sospita,
menystinguda pels il·lustrats i les històries literàries habituals.
Només darrerament està sent objecte de rescat i d’anàlisis lliures
de prejudicis estètics i morals i més atentes als valors antropo-
lògics i específicament teatrals. Una producció escènica que s’ar-
rela en una tradició antiga que remunta a l’època tardomedie-
val quan es tipifiquen personatges i situacions tendents a pro-
vocar una comicitat primària, immediata i redundant, a l’abast
de tothom. Entre les característiques d’aquest tipus de teatre hi
ha el vers, element imprescindible que facilitava la memorització
per part d’intèrprets no professionals; l’actuació en mans exclu-
sivament masculines; l’escenografia sumària; l’espai privat urbà
o rural i l’ocasió festiva de la seva representació.

Sala Valldaura ha fet una selecció pertinent i diversa a l’hora
de publicar mostres representatives d’aquest corpus que
abraça principalment entremesos, sainets i col·loquis, i que

té gairebé sempre caràcter burlesc,
procedent del món de la farsa i del Car-
naval. Peces que acompleixen finalitats
diverses, des de la funció satírica a la
funció social, en la mesura que el riure
afavoreix la cohesió del col·lectiu d’es-
pectadors, i constitueixen un nodrit
mostrari del teatre còmic popular
del segle XVIII, molt més variat i ric
del que fins ara es coneixia.❋

Teatre❚

Teatre burlesc
català del
segle XVIII

Edició crítica de Josep
M. Sala-Valldaura
Barcino
Barcelona, 2007
Pàgines: 392
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Un recull
imprescindible

poeta de l’experiència o l’ex-
periència feta poesia. Home
enlloc, amb un pròleg de Mi-
quel-Lluís Muntané, es podria
llegir com una novel·la poèti-
ca, un vagareig crepuscular
cap a la fosca, on les paraules
es mouen com les cames del
primer Cassius Clay, un dietari
sense data, de dies perduts a
l’agenda de l’ànima: “Com que
estàs sol / has decidit / cele-
brar les festes / amb tu mateix
// pares la taula / hi poses el
pa i el vi / alces la copa / i brin-
des pel fracàs”. Impossible no
sortir KO d’aquestes imatges
sobre la soledat concentrada,
sobre el final recurrent que
espera a les nostres vides. Fei-
nes de no gaire és un conjunt

de poemes, també vitals, però
que tenen com a base una
anècdota: “Em llevo aviat /
per tenir més temps / de no
fer-ne res, / però el descans /
també em cansa”. Bars, imat-
ges casolanes, dies de pluja,
records i, fins i tot reflexions
sobre les notícies o el futbol:
“Sóc un home de gustos cor-
rents, jo”.

Sisterna sap condensar
com ningú, com ho feien els
mestres del dirty realism, l’ofici
de poeta i la soledat del crea-
dor, a feina feta: “Aquesta és la
feina / que faig cada dia: / es-
criure paraules / en un paper.
// Hi ha més paraules / que pa-
pers, / i no valen tant. // Però
maten”. I tant que maten!❋1 2 3 4 5


	avui.cat
	avui_150508 : sup_a : 13 : Pàgina 13 


