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El degoteig de memòries sobre
els anys de la resistència anti-
franquista i de la represa pale-
oinstitucional de la cultura ca-

talana ha fet conèixer aspectes fins
ara poc o mal coneguts de la història
recent. En l’àmbit de les arts escèni-
ques, a més dels escassos estudis o
assaigs, la construcció de la història
teatral reclama urgentment tot un es-
plet de memòries —sempre parcials i
subjectives— més o menys properes
als fets rememorats. Com la que ha
bastit el dramaturg Josep Maria Mu-
ñoz Pujol a El cant de les sirenes,
crònica que va molt més enllà del tea-
tre independent.

Des de l’evocació de la solitud
sentida a Londres el 1953, en què
decideix dedicar-se a escriure, fins a
la confessió del postfaci, en què reco-
neix que el guia la nostàlgia, Muñoz
Pujol fa un relat molt personal de
més de quatre dècades de teatre ca-
talà. Sense subterfugis, en qualitat

d’“espectador serè”, el narrador ha
exercit el dret a establir intensitats i
durades a cor què vols, a situar el
punt de mira en llibertat o a marcar
distàncies iròniques cap a l’objecte
de rememoració. Així i tot, ha com-
près també que calia projectar la tra-
ma de la vivència personal en la de la
peripècia col·lectiva perquè l’enllaç
adquirís una dimensió categòrica.

Des d’aquesta perspectiva, Mu-
ñoz Pujol aporta la seva interpreta-
ció de les fites més rellevants del pe-
ríode: del camí, llarg i tortuós, que
va de l’Agrupació Dramàtica de Bar-
celona al Teatre Nacional de Cata-
lunya, tot passant per l’operació Off,
el TNB... Al costat d’aquests mo-
ments estel·lars, apuntalats en refe-
rents i contrapunts, la memòria s’atu-
ra a retratar-ne amb agudesa els pro-
tagonistes més conspicus (de Frede-
ric Roda a Josep Maria Flotats) o a
esplaiar-se en digressions tangen-
cials memorables —com les dedica-
des a Carles Riba, Maria Aurèlia Ca-
pmany, Salvador Espriu, Albert
Boadella i, molt especialment, Ri-
card Salvat— legítimes i pertinents.

L’autor d’aquesta petite histoire
es basa no tan sols en els records
personals, molt vívids i precisos, sinó
també en l’aferrall que li ofereixen els

documents, els testimonis o els histo-
riadors i crítics del teatre. El símil
dels argonautes —els pioners de l’es-
cena independent— que s’embarca-
ren a la recerca del velló d’or, tot
seguint Jàson-Salvat en l’aventura,
il·lustra de manera figurada el procés
traumàtic de professionalització i ins-
titucionalització del teatre català. Al
costat dels qui es deixaren temptar
pel cant de les sirenes i dels qui s’apro-
fiten ara dels rèdits, hi ha els qui nave-
guen a la deriva en la mar del rancor.

El repte de construir la memòria
d’aquells anys té el valor de mi-
rar-s’ho amb una equidistància
col·lateral, un punt satírica i prou
oberta per fer el balanç d’una època,
d’una cultura i d’unes individualitats
o d’uns grups que van incidir-hi di-
rectament. Venint de Muñoz Pujol,
la prosa deixa aflorar una cosmovi-
sió reposada i escèptica, higiènica, i
aconsegueix sovint una notable ten-
sió narrativa que és d’agrair. Al cap-
davall, El cant de les sirenes és molt
més que una “petita crònica” del
“teatre independent”: pot considerar-
se a dreta llei —citacions asistemàti-
ques i prolixes a banda— una aporta-
ció necessària a la memòria escènica
i cultural dels anys decisius d’un país
que cada cop esdevé més invisible.

Queden molt poques literatures —nacionals o interna-
cionals, i acabo d’escriure una bestiesa perquè les
literatures d’Occident, almenys des de Dante, sem-
pre han estat internacionals o res— que conservin
aquella dialèctica, tan pròpia de la tragèdia grega i

d’altres gèneres antics, en què l’aventura acaba topant amb
el destí. Hegel, que era un idealista, deia a les seves apòcrifes
Lliçons d’Estètica que el “costat aventura” era l’element
dominant en tota la literatura narrativa europea d’ençà del
roman del segle XII avant; i, doncs, considerava que l’atzar,
als temps moderns i contemporanis, sempre era més pode-
rós que el fatum. Això potser és cert en el cas de les lletres
cristianes, que no deixen de ser el canemàs sobre el qual està
teixida gairebé tota la literatura del nostre continent des del
segle que hem dit.

Però no passa el mateix amb la literatura jueva, hebrea, o
comsevulla que s’hagi de dir. Exemples en tenim, en general,
en tota obra de qualsevol gran autor jueu del segle XIX o
XX, i avui en trobem un de magnífic en l’extraordinària
novel·la de Philip Roth —és el nostre criteri: però un ha fet
públics els seus gustos per arribar a tenir una dotzena de
lectors més o menys crèduls, refiats—, anomenada Indigna-
ció (traducció de Xavier Pàmies, Barcelona, La Magrana,
2009).

És cert que Roth no sempre —per no dir gairebé mai—
ha combregat amb l’opinió comuna sobre la qüestió jueva i
sobre el lloc que encara ocupen aquesta religió i aquesta
cultura en el si de la societat nord-americana, país en el
qual, en especial des de la immigració de la primera meitat
del segle XX, els jueus han tingut una importància decisiva.
Pel llibre Portnoy’s Complaint, que va ser traduït entre nosal-
tres, Roth va rebre tantes crítiques sectàries, o dogmàtiques,
com les que va rebre Hannah Arendt quan va explicar el
caràcter banal de la maldat d’Adolf Eichmann arran del
judici de Jerusalem. Però com que es tracta d’un escriptor
com ja no en queden —és a dir, aquells que escriuen allò que
els sembla que han d’escriure, amb una indiferència olímpi-

ca davant els avatars de
les modes, la passió per
la fama, la delera pels
diners i el llenguatge
“políticament correc-
te”—, com que les co-
ses són així i ja no can-
viaran —perquè Roth
ja té 76 anys, i viu
amagat—, l’autor ens

delecta una vegada més amb una novel·la en què es recreen
lliurement els ambients jueus i yidish de la societat nord-ame-
ricana, amb un protagonista, Marcus, fill d’un carnisser
kosher, és a dir, un ortodox en matèria de religió i costums
del judaisme, menystingut pel seu pare, instal·lat en una
universitat goyim, vull dir cristiana, i amb dos futurs al
davant seu: la vida i la mort.

Solament això ja és una relativa novetat en el panorama
de les literatures actuals, que van plenes de celebracions
joioses de la vida, com si ens haguéssim de quedar en aquest
món per llavor, com es deia a Catalunya quan aquestes coses
importaven. (Ara importen menys per culpa de la gimnàsti-
ca, la dietètica, els funerals-espectacle, el neo-rousseaunis-
me, les campanyes antitabac i tot el que és del cas. Facin el
favor!) Però ho és, especialment, pel fet que, malgrat la seva
dissidència, Roth continua essent un escriptor jueu; i això es
paga, pel que sembla inevitablement, amb el sentiment que
les nostres vides són efímeres i que la Parca, al capdavall, a
tothom un dia atraparà: “Tots hi serem, al port, amb la
Desconeguda”.

Vet aquí un noi que resulta aplicat, molt dedicat als seus
estudis universitaris, amorós cap als seus pares sense ser
“Marcel·lí pa i vi”, bon amic, desitjós d’iniciar-se sexual-
ment amb una mica de decència (imposada, d’altra banda,
pels costums dels anys joves de l’autor) i amb temor de Déu,
que és una cosa que podem donar per desapareguda per una
eternitat tan llarga com la del Creador mateix. Les coses no
li van ni massa bé ni massa malament; però des de les
primeres pàgines del llibre aflora en el protagonista un senti-
ment ambigu, una mena de basarda que costa definir, i que
tot ho té a veure amb la presència tàcita del destí, concretat,
en el nostre cas d’avui, en la guerra de Corea: si Marcus no
obté bones qualificacions, adéu la beca, adéu estudis, adéu
la pròrroga, i benvinguda (és ironia mozartiana) la vida
militar, amb tot el que això va comportar en aquella guerra.

Marcus, sempre en primera persona, diu al començament
de la novel·la: “Gairebé des del dia que vaig abandonar la
carnisseria en què havia treballat setmanes de setanta hores
entre l’època de l’institut i l’inici de la universitat, el meu
pare va començar a sentir terror davant la possibilitat que
em morís”. I això és el que haurà de succeir, de la mateixa
manera que Moisès no va entrar a la terra promesa, Medea
va matar els seus fills i Èdip va esposar la seva mare sense
saber qui era. És el lloc i la llei indefugible del Destí, que, en
aquesta novel·la, com havia passat fa tant de segles, presenta
la seva Llei per damunt de les aventures més frívoles i més
circumstancials.

FRANCESC FOGUET I BOREU

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Philip Roth i el destí
JORDI LLOVET

Argonautes del teatre català

La nova edició, en castellà, de
la novel·la de Llorenç Villa-
longa Bearn o la sala de las
muñecas (Ediciones Alfabia)

ha ressuscitat la rància qüestió de si
aquesta obra fou concebuda en ca-
talà o en castellà. Plantejada així, la
resposta depèn de la fase de gesta-
ció. Per a la invenció dels fets i els
personatges, no hi ha resposta, per-
què l’idioma no hi compta gaire o
gens. Només a l’estadi de la redac-
ció, en què prenen forma la veu del
narrador i les dels personatges, hi
comença a intervenir decisivament
l’idioma.

Estic d’acord amb en José Car-
los Llop quan no considera impor-
tant establir quin fos el de la prime-
ra redacció de Bearn, matèria no-
més interessant per a ‘l’arqueologia
de la novel·la’. Quan un autor re-
dacta un text propi que abans havia
escrit en una altra llengua, no actua
com un traductor perquè no se tro-
ba condicionat per l’original, com
s’hi troba el qui tradueix un text
d’altri: la nova versió és tan original
com la primera.

Però, com que, arran d’aquesta

nova edició de Bearn, s’ha repetit la
tesi de la primera redacció en caste-
llà, consider oportú retreure les pro-
ves a favor de la tesi contrària. Se-
gons en Jaume Vidal Alcover, que,
dels estudiosos de l’obra de Villalon-
ga, deu ésser el qui la coneix més de
prop i el qui va tenir tracte personal
més directe i prolongat amb ell,
Bearn havia començat a redactar-se
en català l’any 1952. Quan queda-
ven alguns capítols pendents, en tra-
duí la part que duia escrita i l’acabà
en castellà.

Si en el canvi hi pesà més la insa-
tisfacció que li produí el tractament
que alguns editors donaren al seu
llenguatge o la idea de presentar-la
al premi Nadal, no ho sabem. En
tot cas, no veig motiu de dubtar de
la informació d’en Jaume Vidal.
Que la primera intenció era que
Bearn fos en català, ho avalen les
dades següents:

S’ha dit que, per esbossar les
seves novel·les, en feia una versió
teatral a fi que els personatges
s’explicassin per ells tots sols. Les
de les dues parts de Bearn, titula-
des respectivament Faust i Filemó

i Baucis, foren escrites en català.
És probable que el manuscrit ca-

talà propietat de la família de l’es-
criptor Llorenç Moyà fos posterior
a la redacció castellana de la
novel·la, però no ho deu ésser un
altre manuscrit, incomplet, que Vi-
llalonga havia tirat dins un llenyer
de Can Sabater de Binissalem, d’on
el recollí un amic seu, el senyor Joan
Moyà Pons, que el deu conservar.

Com a argument decisiu, cal ci-
tar una carta del 17 d’octubre del
1953 en la qual Villalonga consulta
a Jaume Vidal quin podria ésser
l’equivalent castellà més exacte del
mot “desjectar”, que apareix en el
començament de la segona part de
Bearn.

No és cert, com afirma Llop,
que Mort de dama a part, “todo lo
demás está escrito en castellano”.
Cal recordar, entre d’altres, La
novel·la de Palmira, El lledoner de
la clastra, L’àngel rebel, Desbarats,
Falses memòries, La gran batuda i
totes les posteriors.

Josep A. Grimalt és escriptor i catedràtic
emèrit de Filologia Romànica

Tornem-hi amb ‘Bearn’
JOSEP A. GRIMALT

“Indignació’, de Philip
Roth, corre entre

l’aventura i el destí”

Casa museu de Llorenç Villalonga a Binissalem. / TOLO RAMON
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Tot el que vulgui saber
del món, vist per Mira
Des dels cinc cosins seus que anaren a la
División Azul en un entorn familiar de
dretes a la seva declaració d’agnòstic, tot
passant per les relectures gairebé siste-
màtiques que fa de la Ilíada i de l’Odissea
en grec, o com va canviar el seu parer
sobre els EUA després d’haver-hi viscut uns anys; o el
silenci inicial en presentar-se als primers premis, que
contrasta amb la trajectòria actual... Això, i el concepte
de l’amistat, o d’on i quan es fuma els vuit cigarrets que
consumeix al dia són algunes de les infinites coses que
l’antropòleg i autor valencià Joan Francesc Mira explica
al periodista Pere Antoni Pons, i que es recullen a La
vida, el temps, el món. I és que sis dies de conversa amb la
multipremiada novel·la El professor d’història, sens dub-
te donen per a molt. La vida, el temps, el món. Pere
Antoni Pons. PUV. 380 pàgines. 27,50 euros.

Història de les pulsions
homosexuals a Catalunya
Els tribunals de la Corona d’Aragó eren
molt més estrictes amb la sodomia que
amb altres delictes. A més, la majoria
dels jutjats, i a diferència d’altres acusats
per temes sexuals, eren sovint clergues i
ciutadans benestants. És una de les infor-
macions aportades pel periodista Albert

Torras en el llibre Gais i lesbianes de la història de
Catalunya, que fa un repàs d’aquesta pulsió en terres
catalanes. Estirant d’aquest fil, i combinant-ho amb
documentació, anècdotes i reculls d’entrevistes, apa-
reixen des dels Borja a Terenci Moix, tot passant per
Margarida Xirgu i Àngel Guimerà.Gais i lesbianes de la
història de Catalunya. Albert Torras. Llibres de l’Índex.
212 pàgines. 15 euros.

Déus i cèsars es posen
a dinar plegats
Quina vàlua tenen emperadors com Juli
Cèsar, August i Trajà? D’alguna manera,
venent-se ells mateixos per a una mena de
concurs davant els déus donen els argu-
ments per construir una sàtira a la figura
dels tres personatges. Això és el que ofe-
reix El banquet dels cèsars, obra de qui
també va ser emperador i, per cert, un dels més il·lustres
que donà Roma, però a qui la voluntat de recuperar les
antigues religions el van convertir en un dels enemics del
cristianisme. Acarat amb la seva versió grega, arriba ara
per primer cop en català, amb traducció d’Àngel Martín,
aquest clàssic, amb acurada edició que duu notes, crono-
logia dels emperador romans a Occident i bibliografia.
Un senyor banquet. El banquet dels cèsars. Julià
l’Apòstata. Adesiara. 186 pàgines. 12 euros.

El difícil art de fer
pensar els nens
Què genera la felicitat? Segons els estu-
dis, el 50% són causes de la mateixa ma-
nera de ser de les persones i un 10% les
circumstàncies de la vida. I aquí ve la
grossa: el 40% restant ve del que diem,
pensem i fem. Sobre aquesta darrera xi-
fra l’il·lustrador Miguel Gallardo i la te-

rapeuta Àngels Ponce han decidit crear Amb els ulls
tancats, una guia per ensenyar-los a potenciar el pensa-
ment optimista.Amb els ulls tancats. Àngels Ponce i
Miguel Gallardo. Ara Llibres. 118 pàgines. 16,95 euros.

Quan Marina Tsvietàieva publica el seu primer lli-
bre té disset anys i el poeta Maximilian Voloshin,
disset anys més gran que ella, escriu un article
sobre aquest llibre. Però com que es tem que ella
no l’haurà vist, un dia es presenta a casa de la

noia, a Moscou, i l’hi porta. És la irrupció de Voloshin en
la vida de Marina. Li va fer de mestre, la va fascinar per la
seva manera de ser i de viure i la va acollir a Koktebel
durant sis estius consecutius. Allà, a Koktebel, un poble
menut de Crimea, el poeta i la seva mare, la inoblidable
Pra, van construir una casa enorme, amb moltes habitacio-
ns que llogaven als artistes que volguessin instal·lar-s’hi
per descansar i treballar. Així, la casa de Voloshin es va
convertir en un lloc de trobada dels millors poetes i pin-
tors russos del moment. La revolució del 1917 va interrom-
pre aquesta situació idíl·lica i Marina Tsvietàieva i el seu

marit, Serguei Efron, que havia conegut a Koctebel, on
havien passat tantes hores felices, ja no van tornar a veure
mai més el poeta. Quan l’onze d’agost de 1932 va morir
Voloshin, Marina, que no tenia pas una vida fàcil —se li
havia mort una filla i la relació amb Serguei ja no
funcionava—, va escriure, a raig, la història de la seva
amistat amb Voloshin en un llibre meravellós que ja fa uns
mesos ha publicat Minúscula, amb una esplèndida traduc-
ció de Selma Ancira.

Tsvietàieva sap fer un retrat del personatge que resulta
inoblidable, per la seva lluminositat, la manca de tot retret

a la vida, el seu agraïment a unes persones —Voloshin, la
seva mare i els amics i amigues que el poeta va “regalar” a
Marina. (El poeta tenia una teoria especial sobre la seva
propietat de les persones. Quan tenia un amic, s’hi bolcava
del tot, vivia al ritme de la vida de l’amic i l’assimilava al
seu ritme. Quan el presentava a algú “que s’ho mereixia”,
considerava que ell perdia una part d’aquella relació, la
que passava a ser de l’altre i, per tant, l’amic traspassat era
un “regal”).

Marina Tsvietàiva fa un retrat prodigiós de Voloshin i
alhora es retrata ella mateixa, i ho fa en el seu peculiar estil
sintàctic, en unes frases plenes de guions que ella fa servir
a la seva manera: per separar, per aturar la narració, per
marcar una pausa abans d’escriure una paraula que vol
que el lector remarqui especialment. I així va escrivint
—“escric i veig”, no es cansa de repetir, com si fos l’escrip-
tura mateixa la que li portés els records, com si l’escriure
fos l’artífex dels records i de les seves emocions implícites.
Tsvietàieva no escriu perquè recorda, sinó que recorda
perquè escriu, i segurament per això llengua i memòria
estan tan íntimament travades, per això l’emoció batega en
el text, perquè neix del fons de la sintaxi, del fons de la
llengua mateixa. Una emoció que es transmet i que dura.

Hi ha llibres que ens descobreixen un món, un món
habitable, i que ens el “regalen”. Aquest llibre, Viva voz de
vida, és un llibre d’aquests. Un llibre per guardar i rellegir.

COLLS I PUNYS

Viva veu
NARCÍS COMADIRA

Un llac en flames
Hilari de Cara
Quaderns Crema
249 pàgines. 18 euros

En el panorama actual de
la literatura catalana hi
ha un grup d’autors ja
veterans que en l’elasti-

citat de la novel·la ha localit-
zat el gènere idoni per expres-
sar una summa de l’existèn-
cia, modulant-hi els anys
d’aprenentatge i desaprenen-
tatge, elevació i caiguda de
mons que generalment
oscil·len entre l’alba de les ex-
pectatives de joventut i la sedi-
mentació gradual d’una reali-
tat adusta. La imponent trilo-
gia i la novel·la L’home que va
estimar Natàlia Vidal de Julià
de Jòdar, la trilogia de Joan
Francesc Mira i els dietaris de
Valentí Puig són emblemes ri-
quíssims d’aquest segment de
creació. És en aquest marc de
reflexió i ambició totalitzant
on cal consignar Un llac en
flames, primera novel·la del
poeta Hilari de Cara (Melilla,
1945), premiat amb el Serra
d’Or de poesia per Postals de
cendra.

Un llac en flames presenta
concomitàncies amb el poe-
mari Absalom (2006), sobre-
tot en l’intent d’examinar les
pulsions intemporals dels hu-
mans dins d’unes coordena-
des específiques de la civilitza-
ció i la història. A Un llac en
flames assistim a la dissolució
d’un paradigma de la cultura
i de la moral, al triomf defini-
tiu del nihilisme que Nietz-
sche tant va repudiar: el de
l’individu passiu, acomodat
en l’espiral formada pel remo-
lí de la seva mateixa indolèn-

cia, incapaç de donar-se va-
lors vigoritzants. Marc Cres-
pí, el protagonista de la
novel·la, torna a Mallorca el
1994, trenta anys després
d’haver-ne marxat per estu-
diar i viure a Barcelona, on
haurà reincidit en una irregu-
lar trajectòria com a poeta,
sempre encadenada als seus
fracassos amorosos. Els pares
de Marc acaben de morir en
un accident de trànsit. Sol i
pràcticament sense parents,
Marc s’instal·la a la casa pa-
terna, a redós d’un paisatge i
d’una quietud que lluny de
concedir-li una pau horacia-
na, li exalten una deriva dimis-
sionària, com si el desguàs de
la seva experiència vital i ideo-
lògica fos molt més fort que
qualsevol dic d’esperança. El
relat de l’enterrament dels pa-
res serveix per presentar el
fris social del poble, que po-
dria estar inspirat en Mana-
cor. Enclaustrat en el seu món
introspectiu, Marc desgrana
els records d’infantesa, la figu-
ra del seu avi (metge, republi-
cà, exiliat), així com la del seu
pare, epítom del ciutadà
amorf. El clima general de me-
ditació sobre la pròpia exis-
tència només es contrapunta
amb algunes escaramusses
que Marc protagonitza amb
els seus vells amics i amb les
seves aventures passionals
amb dues amants.

En una escriptura on s’evi-
dencia una gran potència d’hi-
dra verbal, d’alè líric i de do-
mini estilístic, Un llac en fla-
mes es revela com una obra
intermitent per culpa de la rei-
teració i la manca de dosifica-
ció. Fa l’efecte que un punt de
contenció i d’afinament de

l’ordre intern haurien afavorit
la intensitat d’una obra capaç
de concentrar suggestives ima-
tges sobre la descomposició
cultural i personal. Com suc-
ceeix per exemple amb el re-
curs al mite de Pigmalió,
quan Caterina, una amant,
buscarà en la personalitat
intel·lectual de Marc un con-
trast i un risc per a la seva
vida prosaica al costat d’un
marit vulgar i només preocu-
pat pel patrimoni. El gir, har-
monitzat amb l’estètica de
l’enfonsament, és magistral:
Hilari de Cara apel·larà als
ressons schopenhauerians i a
la primacia de la llei del cos, i
al final Caterina es desencate-
rinarà tot confessant-se a ella
mateixa que “la simplicitat
sexual gairebé brutal del seu
home li produïa més plaer
que no Marc”. Sensual, àci-
da, desencantada i dessacralit-
zadora de pretesos principis
absoluts, Un llac en flames no
estalvia mordacitat. Les
misèries ideològiques de diver-
ses generacions queden grava-
des en la corba traçada per
uns personatges que d’esbos-
sar mons utòpics passen a
confinar-se en l’esbarjo dis-
solt dels prostíbuls, que de ro-
bar la impremta de la facultat
per difondre escrits en contra
del règim franquista passen a
perpetuar el seu parasitisme
tot robant els diners que el
pare d’una amiga té amagats
en una caixa forta. Amb Un
llac en flames s’inaugura una
trilogia. Plana un interrogant:
amb la descripció d’un món
tan desesmat, d’uns protago-
nistes tan indolents, d’un
temps tan exsangüe, es podrà
mantenir el tremp narratiu?

L’edat no lírica
LLUÍS MUNTADA

LA REBOTIGA

Enclaustrat en el seu món introspectiu, el protagonista desgrana records d’infantesa. / TOLO RAMON
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