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CULTU A

Ideologia a escena

Ja saben que jo opino que la
capital cultural de Catalunya és Girona,
exquisida on Barcelona és frívola, però
estic obligada a fer-hi un parèntesi per
encabir la proposta del Teatre Lliure.
Posar en escena ideologia, i gairebé res
més, en aquest liquat segle XXI és una
fita meritòria, i tanmateix la nit
d’estrena els aplaudiments van ser
convençuts. Tom Stoppard és, entre els
dramaturgs contemporanis, un dels
més eficaços: pura escola anglosaxona,
que és l’escola del diàleg més que no
pas de l’acció, de la paraula com a
càrrega de profunditat que, tot fent
que una cosa porti a l’altra, acaba
destruint un món.

Stoppard hi fa una repassada a
la generació del 70, que vivia en uns
paràmetres que avui són
incomprensibles per a un jovent
incapaç de copsar la dialèctica entre
compromís i realitat. Però, en el fons,
com sempre el bon teatre, interpel·la
també el temps actual, lleuger,
mentider, banal. La gràcia és que l’Àlex
Rigola n’ha fet un muntatge sòlid i
formal, amb el llenguatge que gastava
el Lliure original, com repescant una
tradició, però amb veus i cares noves.
Un muntatge potser més enèrgic que
aquell Lliure de Gràcia, però igual de
solvent, i aquesta secreta continuïtat
és gairebé una victòria que

segurament no deuen copsar els
assidus de Montjuïc. La cultura és
tradició sobre tradició.

Barcelona està vivint un moment
teatral complicat, amb una gens subtil
penetració del negoci per sobre del
risc, amb pràctiques gairebé
monopolístiques, amb reiteració
d’elencs d’ecos televisius. La indústria
mana però la indústria, quan toca
cultura, acostuma a tirar baix.
Aleshores el Lliure planteja, com un
cop de puny sobre la taula, una
programació que esberla la rutina, amb
clàssics –vet aquí la Mort del viatjant en
plena crisi!– i autors de casa i noves

fronteres, i els entesos somriuen sota
el nas i diuen: és clar, amb diner públic.

Aquest debat està viciat, perquè
la salut del teatre requereix tots els
circuits, com cercles concèntrics, i que
cadascú assumeixi el seu paper. No em
molesta el teatre comercial si algú, sigui
sala petita, sigui teatre públic, em dóna
una alternativa. Salvat de la servitud de
ser un teatre nacional, el Lliure pot
aspirar a ser un teatre intel·ligent.
Stoppard no és res de l’altre món,
tampoc. Per més que el seu públic
natural, aquest que està entre els trenta
i els quaranta, trobi que els seus desficis
són història, i la història, un rotllo.❋

ANIMUSMOLESTANDI

PATRÍCIA GABANCHO

M’agradaria tro-
bar-me les poe-
sies d’Ausiàs
March en una

llibreria de l’aeroport: seria un símp-
toma de normalitat cultural i em
permetria sentir-me com el públic
italià, posem per cas, que pot pre-
guntar a Fiumicino si tenen Dante,
Petrarca o Boccaccio sense que el
prenguin per estrafolari o per boig.

Perquè això sigui possible ha
d’haver-hi, primer de tot, edicions
solvents, rigoroses, dels clàssics ca-
talans medievals, fetes amb volun-
tat divulgativa que es puguin inclou-
re en col·leccions més generals i que
ofereixin al públic català culte unes
versions assequibles –vull dir sense
els enfarfegaments de les edicions
crítiques, aptes només per a especi-
alistes– dels nostres grans autors.
L’Editorial Barcino va treure al mer-
cat el 2004 la Biblioteca Barcino
amb aquests objectius i ha publicat
ja quatre volums amb la seva auste-
ra coberta negra. Quaderns Crema
han editat també bons textos
d’aquestes característiques i seria
una bona notícia que la col·lecció La
Butxaca en tingués previstes algu-
nes en el seu catàleg.

AusiàsMarch (1400-1459)vaserun
dels més grans poetes de l’Europadel
seu temps. Va influenciar els seus

Ausiàs March
a l’aeroport
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L’edició posa a l’abast
del públic culte l’obra
del cavaller, poeta i
cortesà que té el
mèrit de ser el primer
a desplaçar del tot
l’occità en favor del
català com a llengua
de conreu de la poesia
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contemporanis i els que van venir im-
mediatament després, va passar al
Segle d’Or castellà de la mà del bar-
celoní Joan Boscà, va entusiasmar els
autors romàntics i va influir grans po-
etes del segle XX com ara Foix, Riba,
Carner, Ferrater i Vicent Andrés Este-
llés. Ara, gràcies a la iniciativa de l’Edi-
torial Barcino i a la feina excel·lent de
Francesc J.Gómez i JosepPujol, tenim
a l’abast una antologia pensada per a
un públic culte i no especialista.

Molt bona feina dels antòlegs
La feina que han fet els antòlegs i
editors mereix tots els elogis. En pri-
mer lloc, el volum conté una àmplia
introducció que té la virtut de posar
al dia tot el que sabem ara sobre Au-
siàs March, des de la importància
que té la cort en la seva poètica fins
a la influència de les lectures
d’Ovidi, Sèneca i Boeci, que l’ajuden
a trobar el to trist i versemblant que
caracteritza els seus versos. En
segon lloc, els 33 poemes seleccio-
nats s’acompanyen d’un davantal
que n’ofereix una visió de conjunt
que permet copsar la rica xarxa de
relacions culturals que els donen
veritable sentit, a més d’unes notes
que aclareixen aspectes concrets de
cada vers. I en tercer lloc, els poe-
mes de March s’han transcrit amb
l’ortografia regularitzada, de mane-

ra que l’aspecte de la llengua els
acosta al públic actual. Ara podem
llegir sense entrebancs els debats in-
terns del gran enamorat, que expres-
sa amb contundència la dramàtica
tensió que viu, sotmès a les exigèn-
cies de l’amor i de la raó, subjugat al
combat entre la carn i l’esperit que el
condemna a un destí dolorós perquè
és conscient de la tràgica precarietat
de la felicitat amorosa. Ara podem
emocionar-nos amb els versos colpi-
dors de l’inflamat amant a qui li agra-
daria que “plagués a Déu que mon
pensar fos mort e que passàs ma
vida en dorment”, desig que es re-
munta al Job bíblic, que retrobem en
les Tragèdies de Sèneca i que, gràci-
es als versos de March, saltarà a la
prosa de Joan Roís de Corella i a les
pàgines del Tirant lo Blanc. ❋

Ausiàs March va ser
un dels grans poetes
europeus del segle XV
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