
Rusiñol, el de les mil cares
Pintor, escriptor, dramaturg, periodista,
teòric de l’art, col·leccionista i tertulià, Santia-
go Rusiñol encarna l’arquetip de l’artista mo-
dern, a més de ser un
dels impulsors del mo-
dernisme català. El
2007 es va celebrar a
Sitges un simposi din-
tre dels actes de l’Any
Rusiñol amb la
intenció de donar a
conèixer “l’autèntic
Rusiñol, més enllà de
les anècdotes que van
acabar desdibuixant
el complex món
rusiñolià”, segons Da-
niel Giralt-Miracle, director del simposi. Ara
es publiquen les actes amb articles de Joa-
quim Moles, Francesc Fontbona, Vinyet Pan-
yella i Baltasar Porcel, entre altres. Santiago
Rusiñol, arquetipo del artista moderno. Edició
de Daniel Giral-Miracle. Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales. 352 pàgines.
14,25 euros.

Novel·la familiar amb premi
Barreja d’història familiar i història d’Euska-
di, aquesta novel·la, la primera de l’autor, va
obtenir el Premio Nacional de Narrativa

quan encara no havia es-
tat traduïda de l’euske-
ra. Durant el viatge
d’anada i tornada a les
ciutats del títol, Uribe
narra la història de tres
generacions d’una fa-
mília basca, situades en
la preguerra, el franquis-
me i la democrà-cia, i
que tenen com a teló de
fons la pèrdua d’un estil
de vida vinculada amb

el mar. El vol també és l’ocasió d’explicar com
es va farcint la novel·la, a partir d’un mosaic
de materials diversos. Bilbao-New York-Bil-
bao. Kirmen Uribe. Edicions 62. 189 pàgines.
19 euros.

Entrevista amb el mossèn
Fe, país i futbol són les tres passions confessa-
des de Josep Maria Ballarín. La periodista
Mònica Fulquet ha entrevistat el mossèn i es-
criptor al llarg de dos anys i el resultat és
aquest llibre on re-
passa la seva expe-
riència i record de
la República, l’alça-
ment militar de
1936, la repressió
franquista, així
com les seves opi-
nions sobre Prat de
la Riba, Macià, Ta-
rradellas i Com-
panys, el sistema
educatiu, el català,
la immigració i la
crisi econòmica. A Jordi Pujol el qualifica de
“superdotat”, a Pasqual Maragall, d’home
“molt decent envoltat de mediocres”, mentre
que de Joan Laporta pensa que és “massa bon
noi” per ficar-se en política. Els tres prologuen
l’obra. Què pensa Josep Maria Ballarín.
Mònica Fulquet. Dèria Editors. 165 pàgines. 15
euros.

Viure a La Xina dels setanta
Riu Negre és una ciutat de la Xina dels anys
setanta que mostra les primeres temptatives
d’obertura després de la Revolució Cultural.

La jove escriptora Yi-
yun Li, després de tras-
lladar-se als Estats
Units per estudiar me-
dicina i havent publi-
cat relats curts en dia-
ris com The New Yor-
ker o Paris Review, si-
tua l’acció de la seva
primera novel·la en
aquesta ciutat i hi na-
rra el canvi en la vida
dels protagonistes des-
prés d’assistir a l’exe-

cució de la jove dissident Gu Shan, condemna-
da per renunciar a la fe del comunisme. Les
protes del paradís. Yiyun Li. Bromera. 409
pàgines. 21,90 euros.

LA REBOTIGA

Les habitacions tancades
Samuel Sebastian
Tres i Quatre

60 pàgines. 12 euros

Un dels temes que en el
teatre va irrompre amb
una força inusitada a
partir d’El despertar de

la primavera (1891), de Frank
Wedekind, és el dels tabús del
sexe i de l’opressió moral que
els sosté. Quan sembla que la
societat hagi avançat una mica
en l’assumpció pública de la
sexualitat, contínuament apa-
reixen casos d’un sadisme
increïble perpetrat en el si de les
famílies més “exemplars”. De
segur que aquesta mena d’abe-
rracions han passat sempre
—no cal caure en els discursos
apocalíptics del catolicisme més
ranci—, però no deixa de ser
preocupant que, en ple segle
XXI, la sexualitat continuï es-
sent un problema juridicomo-
ral.

Les habitacions tancades,
l’obra amb la que Samuel Sebas-
tian (València, 1976) va obtenir
el premi Octubre de Teatre
2008, aborda de ple, sense ate-

nuants, la relació incestuosa en-
tre un pare d’una quarantena
d’anys i la seva filla de catorze.

Tota l’acció consisteix en
una llarga conversa entre tots
dos, en l’espai de la cambra de
la filla. El pare exerceix la tira-
nia del més fort, el xantatge
emocional del progenitor viola-
dor i la pressió psicològica més
grollera per subjugar la volun-

tat de la filla com si es tractés
d’una nina. En canvi, en el des-
pertar de la primavera, la pobra
xiqueta està atrapada com un
ocell captiu que, atemorit pel
pànic, no troba la sortida de l’in-
fern domèstic i busca posar fi al
malson de veure’s assetjada pel
seu propi pare.

Darrere d’aquesta tortuosa
relació paternofilial, hi ha un
model patriarcal de família, en
què la dona està completament

sotmesa al marit, i els fills han
de patir —cambres endins— la
perversió sàdica del pare, que
s’escuda en una moral hipòcrita
i fal·laçment protectora. Men-
tre no hi hagi ningú que s’hi
rebel·li o que l’aturi, la doble
vida del pare —a fora de casa,
un professor rigorós i un
ciutadà modèlic; a dins, un dès-
pota i un pervers que maltracta
la dona i abusa sexualment dels
fills— li permet de cometre els
estupres més monstruosos com
a pederasta consumat.

El pare exigeix els suposats
drets en qualitat d’amo absolut
de la família, que pot disposar
dels fills i de la dona com li
plagui, mentre que la filla recla-
ma que la tracti com el que és:
una adolescent que voldria una
família com les altres i que desit-
jaria créixer i viure en llibertat.
Tot i la seva feblesa emocional,
que l’ha dut a prostituir-se amb
altres adolescents, la filla venç
la por que l’atenalla, comença
raonant pel seu compte i exigint
el seu espai i, a la fi, dóna una
lliçó esplèndida d’autoafirmació
i de llibertat al seu pare que,
malalt del cap, és incapaç de re-
conèixer.

Poesia completa
Anna Akhmàtova
Traducció i edició de Jaume Creus
Edicions de 1984

560 pàgines. 26 euros

Anna Akhmàtova (Odessa,
Rússia, 1889-Moscou,
1966) era una dona supe-
rior a la mitjana. Dotada

d’un extraordinari atractiu, va ser
poeta i musa alhora, i es pot dir
que la seva contribució a la cultura
no es redueix a les pròpies creacio-
ns: incomptables poemes i pintu-
res demostren la fascinació que va
inspirar artistes de tots els àmbits,
Modigliani en primer terme.

Havent rebut una notable
formació universitària, es va inte-
grar en els cercles literaris de Sant
Petersburg, durant els anys ante-
riors a la revolució de 1917. Lla-
vors hi havia un notable fervor
creatiu, com sempre que Rússia mi-
ra cap a occident i s’hi respiren
aires de llibertat; moments de can-
vi, d’experimentació i de manifes-
tos. En poesia, davant el predomi-
ni del simbolisme sorgeix l’acmeis-
me, i a l’avantguarda s’alcen el fu-
turisme o el constructivisme. Anna
es casa amb Nikolai Gumiliov, cap
de colla dels acmeistes —que aspi-
raven, amb ànim neoclàssic, a es-
criure amb paraules clares sobre
afers reals, en contra de la tendèn-
cia hermètica del simbolisme—, i
comença a publicar: Vespre
(1912), Rosari (1914), Bandada
blanca (1917). Hi trobem records i
reflexions sobre l’amor i el desa-
mor, i també l’evocació de llocs
com Kíev, Sant Petersburg i sobre-
tot Tsàrskoie Seló, complex resi-
dencial dels tsars, on va viure de
petita. La seva adscripció a l’ac-

meisme és anecdòtica però el com-
promís amb la realitat propi
d’aquest fugaç moviment el va
mantenir sempre i la va portar a
ser testimoni de l’horror que va
seguir a la consolidació del règim
soviètic.

Ben aviat, tota creació que no
es lliuri a “agitar al vent les consig-
nes de Lenin”, com deia Maiakovs-
ki, és sospitosa, perseguida i silen-
ciada. El seu marit va ser executat,
el seu fill va entrar i sortir de la
presó durant anys, molts dels seus
amics se’n van a l’exili, i els qui es
queden s’arrisquen a desaparèixer
en el Gulag. Després de Plantatge
(1921) i Anno Domini MCMXXI
(1922), que es van publicar a l’es-
tranger, no va escriure res durant
anys, i els seus llibres són prohibits.
Exili interior és una expresió que
queda molt curta en el seu cas.

Tant de sofriment, de

persecució i de privacions va aca-
bar germinant en la seva obra més
coneguda, el Requiem (1940).
Akhmàtova hi parla per ella i per
tots els qui no poden fer-ho; tota
la grandesa d’una veu poètica con-
centrada en un lament davant la
sofrença quotidiana dins un règim
totalitari. Ni en la intimitat era
possible crear lliurement —per
raons de seguretat, calia prescindir
de còpies escrites i confiar en la
pròpia memòria i la dels amics—,
però així i tot va assolir el seu
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Primavera incestuosa
FRANCESC FOGUET I BOREU

Intèrpret de la
veu d’un poble

MANUEL CASTAÑO

Sebastian té l’encert
de crear un clima
claustrofòbic però
l’obra resulta estàtica

L’Akhmàtova poètica
arriba ara tota en
català; no hi és en
espanyol ni francès
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