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“Quan un amic, dolgut
amb algú que estima,
troba la mirada de l’altre
amb la seva, ha de pensar
en les raons per les quals
ha vingut i no en el record
dels mals anteriors”. És el
consell que la pobra
Iocasta dóna als seus fills
Etèocles i Polinices,
enfrontats pel poder de
Tebes després de la
caiguda en desgràcia del

seu pare, Èdip. Som a la
Grècia clàssica, al segle V
aC, amb els avatars de la
família reial de Tebes, la
ciutat dels set portals. La
tragèdia es titula Les
fenícies i la va escriure
Eurípides (480 aC- 406
aC). El Gall Editor l’acaba
de publicar en traducció
en prosa de Carme Llitjós.
La història té un final
tràgic i en podem llegir la

continuació en el primer
número de la col·lecció de
quiosc de la Bernat Metge,
que inclou l’Antígona de
Sòfocles (495 aC- 406 aC)
en traducció de Carles
Riba. Per cert, dels 15.000
exemplars d’aquest primer
volum, se n’han venut
més de 10.000. Ja tenim
un Sòfocles best seller. Un
èxit. I bé, si a Les fenícies
s’enfrontaven els germans,

aquí ho fan Creont i la
seva neboda Antígona,
germana d’Etèocles i
Polinices. Els consells els
dóna el cec Tirèsies, que
tampoc és escoltat. “Quina
proesa és matar un mort
per segona vegada?”,
pregunta Tirèsies a
Creont, que ha manat que
ningú enterri Polinices.
Decidida a soterrar el seu
germà, Antígona anteposa

la pietat a la llei. Els
diàlegs entre neboda i
oncle són durs. Creont:
“No, l’enemic, mai, ni quan
és mort, no l’estimaré”.
Antígona: “No he nascut
per compartir l’odi, sinó
l’amor”. Creont: “Doncs
vés sota terra i, si et cal
estimar, estima els morts;
però mentre jo viuré, no
em farà la llei una dona”.
Ai, l’orgull del poder.❋

A
causa d’això que
els polítics
conspicus en diuen
“problemes
d’agenda” em vaig
perdre l’estrena de
Mort d’un viatjant
tant a Girona com

al Teatre Lliure de Barcelona, però
estic disposada a cancel·lar el meu
error tan aviat com sigui possible.
L’obra, escrita el 1949, té la factura
minuciosa de quan els productes
culturals es movien a velocitat més
lenta. Arthur Miller és un grandíssim
artesà del teatre, va construint vides
amb un realisme precís i sovint cruel,
fins a portar-les indefectiblement cap
al drama: era un home pessimista. I
no sé si s’ha dit o no, però jo defenso
que tota la seva obra gira entorn de la
culpa, potser perquè la seva cultura
és jueva. La persona, la culpa, el
drama: vet aquí Arthur Miller. Això, i la
mort de Marilyn, amb la
impressionant introspecció d’After
the fall.

Mort d’un viatjant és la història d’un
fracàs. El fracàs d’un somni gris i
correntet. És curiós que sigui aquest el
tema que se’ns planteja ara que la crisi
ensenya les urpes i va deixant cicatrius
arreu. Aquesta és la grandesa del
teatre: si Mario Gas hagués estrenat la
peça ara fa un any, hi hauríem vist la
mesquinesa de la vida quotidiana,
aquests fills mimats i inútils, el no-res
com a horitzó indesitjat. Però avui hi
trobem la feina com a epicentre
vacil·lant d’una aventura sense folre ni
manilles. La gràcia és que Miller va
portar Mort d’un viatjant a Pequín, el
1983: una Xina molt diferent de
l’estranya potència emergent que
coneixem avui, i aquells xinesos
esclavitzats en la feina com a única
sortida plausible de la misèria van

entendre perfectament el drama de
Willy Loman. Miller en va fer un llibre
preciós, amb aquesta experiència.

Una obra és, doncs, un món. Això és
el teatre, això i aquesta conjunció de
talents de tota mena que conflueixen
en un escenari: l’únic producte
cultural que no es pot piratejar.
Perquè la vida no es pot piratejar. I
per això és important que arreu
existeixin cases que posin en peu el
teatre de text de totes les èpoques. El
Lliure va néixer amb aquesta vocació i
en la seva reencarnació actual a
Montjuïc continua fidel a la tradició
havent-la, però, sacsejat i
modernitzat. Rigola, amo del Lliure, és
un gran manipulador del teatre de
text, igual que Mario Gas, la batuta
d’aquest Mort d’un viatjant, és un dels
més afinats directors no pas de
paraules o de personatges, sinó
d’atmosferes, la mena de directors
que aixequen amb mà mestra una
obra d’art intangible i efímera.

Ve a tomb recordar que el Lliure
original, el de Gràcia, està tancat per
obres i tot indica que anirà a parar a
mans d’en Rigola, com a contrapunt de
la casa gran. Però la veritat és que
Rigola no necessita el Lliure petit per
fer la seva proposta. Hi ha dues
solucions intel·ligents. L’una, atorgar-
ne la gestió a un grup de joves teatrers
que s’assemblin, en ambició i voluntat,
als que van fundar el Lliure el 1976.
Que es repeteixi la proesa. Que facin
companyia, que s’arrisquin, que
maldin darrere el somni. Hi ha una
segona possibilitat, igualment senzilla
i potser encara més justa: donem el
Lliure de Gràcia a la gent de la Sala
Beckett, que han fet i fan prodigis, que
són del barri i que estan a punt de ser
desnonats per la voracitat (qui sap si
ara mitigada) d’un constructor de
fama i innoble tradició.❋
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