
Jordi Sarsanedas.

l’autor utilitza l’art dels prestidi-
gitadors. Mentre orienta la nostra 
mirada al moviment accidental i 
acolorit, una altra cosa, potser 
l’essencial, s’esdevé just al costat 
d’allò que miràvem. 'Sempre hi 
ha, més enllà de la minuciosa his-
tòria, una altra història que tot 
just hem endevinat. Sempre, la 
sòlida estructura projecta una om-
bra, precisament una ombra. Cal 
tota la destresa de l’art d’un nar-
rador per a aconseguir aquest

TEATRE

Maria Aurèlia Capmany.

VENT DE GARBÍ I UNA MICA 
DE POR, DONES FLORS I PI- 

î TANÇA, DOS QUARTS DE 
i CINC I BREU RECORD DE TI-
RANT EL BLANC, de Maria 
Aurèlia Capmany. Biblioteca Rai- 
M, 73. Ciutat de Mallorca 1968.

La falta de col • leccions especialit-
zades de teatre, o el ritme massa 

¡lent de les poques que existeixen, 
la que alguns textos tardin a ar-
ribar a mans del lector i que,

: Uns i tot, corrin el risc de no arri-
bar-hi mai. Aquesta falta és esme- 

j nada, almenys en part, per les col- 
, leccions de caire miscel • lani que 
acullen en llur catàleg un cert per-
centatge de textos dramàtics. Ai- 
tí la «Biblioteca Raixa», de Ciu- 
lat de Mallorca, que ara incor-
pora els quatre títols de Maria 
Aurèlia Capmany citats a l’encap- 
falament; títols d’un valor desi-
gual, si no per llur realització, sí 
Per llur ambició, els quals ens 
Permeten de tenir una visió de 
conjunt de' l’obra dramàtica de 
1 escriptora, i que ens arriben ben

volum inquietant de debò. Seria 
més ràpid dir que Sarsanedas es-
criu bé, si no ens haguéssim obli-
dat una mica què vol .dir escriure 
bé. Què vol dir dominar una 
llengua de tal manera que no 
hi hagi juntures, ni malles des-
lligades, ni grumolls de paraules 
amuntegades en un racó de frase, 
ni cap pedant troballa de parau-
les en desús. Sarsanedas escriu 
bé, com si la nostra llengua fos 
una eina polida i trempada per 
una forja de segles. Sarsanedas 
no acaba de trobar la llengua tot- 
barallant-se amb el corrector de 
proves. Quin repòs, bon Déu! 
Mentrestant —la saviesa en l’art 
és sovint la màgia d’aquest men-
trestant— l’autor defensa i acu-
sa, ens ha descobert la cruel for-
ça de l’habitud, de la indiferèn-
cia, ens ha denunciat aquell po-
derós principi del mal que es 
disfressa de frase casolana: «Vols 
dir que val la pena?». I tota la 
llum d’aquestes pàgines —comen-
taria, si l’espai m’ho permetés, 
la importància de la llum filtrada, 
abocada, retinguda pels objectes— 
esdevé una argumentació que re-
clama la nostra complicitat.

MARIA-AURÈLIA CAPMANY

acotxats pels textos de presentació 
que signen Salvador Espriu, Ri-
card Salvat i Jaume Vidal Alcover.
De Vent de garbí i una mica de 
por i de Dones, flors i pitança 
n’hem parlat fa poc des d’aques-
tes mateixes pàgines; de Breu re-
cord de Tirant el Blanc tindrem 
ocasió de fer-ho aviat, car, en el 
moment d’escriure aquest comen-
tari, l’obra és assajada i hom pro-
jecta d’estrenar-la al Cicle de Tea-
tre de Cavall Fort, ara en curs. 
Al marge del valor intrínsec de 
cada una d’aquestes obres, el més 
important del volum de «Raixa» 
és, em sembla, la perspectiva que 
ens permet de tenir de tota una 
etapa de creació de Maria Aurè-
lia Capmany en tant que autora 
dramàtica. Tret de Dos quarts 
de cinc, que és un breu estudi 
psicològic dels dos únics perso-
natges fet amb tècnica naturalis-
ta, l’autora empra a les seves 
obres uns mitjans realistes que li 
permeten de passar l’acció d’una 
banda a l’altra, d’enfocar la par-
cel·la de la trama que l’interessa, 
sense subjectar-se a cap mena de 
convencionalismes formals ; aquest 
camí la mena a la pinzellada rà-
pida, nerviosa, a l’empremta qua-
si digital, que recorda els proce-
diments pictòrics dels impressionis-
tes, i a la destrucció de l’anècdo-
ta en tant que esquer per a l’es-
pectador, en tant que cromo. Ai-
xí cada un dels fragments del 
text se’ns apareix com a posseï-
dor d’entitat pròpia, i cal que par-
tim d’ells per a reconstruir el con-
junt i endevinar la intenció de 
l’autora, la qual, si és cert que 
conrea la malícia, no ho és menys 
que conrea també la claredat.
A les obres aplegades en el pre-
sent volum —a excepció, repetei-
xo, de Dos quarts de cinc— 
Maria Aurèlia Capmany no nar-
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1 Cesarte Pavese
L’ofici de viure

Un diari tan ric intel • lectualment com íntima-
ment desolat: l’obra cabdal del gran escriptor 
italià.

2 Jean-Paul Sartre
Baudelaire

L’assaig sartrià sobre Baudelaire -el prototipus 
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ra uns fets inventats, ni que si-
gui sota l’estímul d’una realitat 
pròxima. Prefereix d’acudir direc-
tament a la realitat i adjectivar-
ia: i això ho fa amb agudesa, 
amb una volguda superficialitat 
amenitzada sovint amb llambrega-

Apel·les Mestres. Àngel Guimerà

GAZIEL I ELS SENSE COR, 
d’Apel·les Mestres. A cura de Xa-
vier Fàbregas. Col·lecció «Antolo-
gia Catalana». 48. Edicions 62. 
Barcelona 1969.

L’ARANYA, d’Àngel Guimerà. A 
cura de Xavier Fàbregas. Col·lec-
ció «Antologia Catalana», 58. 
Edicions 62. Barcelona 1969.

Amb només quatre mesos d’inter-
val i a deu quaderns de dis-
tància, «Antologia Catalana» ha 
donat unes mostres de la diversa 
inquietud del teatre català a l’al-
bada del present segle. I s’ha 
servit —val molt la pena de 
subratllar-ho— de dos autors de 
<da Catalunya que més pot re- 
pel.lir la joventut i aue jo sinte-
titzo en el mel i mató», segons la 
manera de dir d’un col·laborador 
de «Serra d’Or» en el número de 
juliol de 1969, pàgina 22, tercera 
columna. Cal aclarir, però, que 
els quaderns d’«Antologia Cata-
lana» no són desfogaments de 
joves «afaitats», sinó documents 
responsables oferts també res-
ponsablement al públic. I això 
explica l’enorme distància que 
separa els judicis de l’inexpert 
col·laborador de «Serra d’Or» i els 
de Xavier Fàbregas en tant que 
prologuista i preparador dels dos 
volums que ara ens ocupen.
Com tots els altres de la col·lecció, 
els d’Apel·les Mestres i d’Àngel 
Guimerà són textos literaris im-
portants proposats a la conside-
ració del lector en testimoni dels 
judicis crítics que hi són fets en 
els mots de presentació. Altra-
ment, no haurien estat tinguts en 
compte. Per raó del seu pes es-
pecífic precisament, Xavier Fà-
bregas s’ha hagut d’enfrontar, no 
la amb dos autors de factura 
molt distinta, sinó amb tres mo-
dalitats que van donar fesomia 
Pròpia a l’escena catalana de la 
Primera dècada d’aquest segle: 
el teatre líric cultivat i encorat-
jat pels Espectacles - Audicions 
Graner —Gaziel—, el teatre 
modernista de combat —Els sen-
te cor— i el teatre naturalista 
~~E’aranya—.

des d’intuïció. El conjunt de les 
obres recollides traeix un estil per-
sonal, estil en el qual, és de su-
posar, insistirà l’autora car s’ofe-
reix ric de possibilitats.

XAVIER FÀBREGAS

AQUEST ÉS EL NOSTRE CALENDARI DE TAULA
Preu de venda 100 Ptes.

12 MESOS 12 PINTORS 12 POETES

Els pròlegs que Xavier Fàbregas 
ha posat a l’un i a l’altre vo-
lums no han estat escrits perquè 
sí, ni tampoc amb aquella simpli-
citat narrativa que la brevetat 
d’uns mots d’introducció podria 
justificar i disculpar; al contrari, 
Fàbregas ha elaborat veritables 
estudis que guanyen en inten-
sitat allò que els manca en ex-
tensió. En poques pàgines s’ex-
posa una visió bio-bibliogràfica, 
sense ometre la relació existent 
entre la personalitat humana i 
els aspectes més característics de 
la seva obra, ni els camins que 
els autors han fresat en la seva 
trajectòria. Així, Apel·les Mestres 
se’ns fa més comprensible en la 
seva personal manera de contri-
buir a l’escéna catalana, i Àngel 
Guimerà cobra una nova dimen-
sió quan ens és presentat amb 
la ploma de Xavier Fàbregas; 
les afirmacions que Guimerà «no 
sembla adomar-se que ha elabo-
rat una personal manera d’ex-
pressió que, arrelada en la tra-
dició, certament modesta, del 
nostre teatre, és capaç d’abas- 
tar-Ii la universalitat» i que «Gui-
merà assoleix de salvar els seus 
personatges per la grandesa que 
sap infondre’ls, i això, al marge 
de la incongruència de la trama 
on els col·loca», no solament con-
viden a la ' meditació, sinó que 
assenyalen : la possibilitat de 
nous estudis sobre el gran tràgic. 
Un aspecte importantíssim a re-
marcar en ambdues obres és el 
plausible criteri de posar al dia 
el llenguatge literari dels dos 
autors. Aqupst problema ha estat 
plantejat diverses vegades, i ens 
hem de congratular que cada 
dia siguin més els partidaris 
d’acostar al dia d’avui els tex-
tos del dia d’ahir. En aquests 
quaderns ja es va més enllà de 
la simple normalització ortogrà-
fica anys ha adoptada en les edi-
cions de la Selecta ; sense des-
virtuar els textos, s’ha procedit 
també a l’actualització de l’ús 
dels pronoms febles, a la subs-
titució de al per en davant d’in-
finitiu, etc. Hom s’adona que 
aquest criteri ha estat seguit amb
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