
namentalment entre economia i ideologia), té, 
en canvi, I'inconvenient de la limitació forco- 
sa als generes teatrals més importants. Potser 
desitjaríem un major aprofundiment en gtne- 
res menors, com el guignol i les marionetes, 
que tanta importhncia tingueren al front. 

El llibre conté, a més, una part de ctdocu- 
mentaciós: dos ctApendixs~ que reprodueixen 
les principals disposicions oficials referents al 
teatre, alguns dels articles de crítica i dels 
testimoniatges d'entre els molts que se citen 

i comenten al ílarg de l'estudi. I aixb és una 
altra cosa a remarcar: la utilització constant, 
per part de l'autor, de documentació de pri- 
mera ma, que no només aporta el necessari 
cientifisme a la descripció, sinó que assegura 
i justifica tota valoració. Fet que és d'agrair 
enmig de la frivolitat i lleugeresa de moltes 
de les publicacions recents que han tractat el 
període. 

Agustí BARTRA: Soleia (Les tres rapsbdies). Barcelona, Editorial Laia, 1977. (Col- 
lecció <<Les Eines),, núm. 30.) 271 ps.; L'home auroral. Barcelona, Editorial Vos- 
gos, 1977 [1978]. (Col~lecció <<Ausi& March,, núm. 12.) 63 ps. 

<(No creguem en els mots si no són purs i 
no porten la chrrega / del temps essencial 
transfigurat de l'ésser., Agustí Bartra es diri- 
geix al lector cercant una complicitat -una 
a d h e s i k  que faci possible la participació 
cordial d'aquest en el desplegament d'una 
aventura humana que transcendeix el fet indi- 
vidual. Perqui: la voluntat d'explicar a través 
d'ell mateix -representat diversament-, la 
condemna i la salvació de l'home constitueix 
el fil conductor d'un llibre aparentment poc 
cohesionat i contradictori. De fet, en l'obra 
de Bartra, la justificació de la condició hu- 
mana 6s'vista &una manera idealista, messii- 
nica. L'angoixa de I'home sotmes al temps i a 
la injustícia és transcendida per la consciencia 
de viure que dóna el fet de sentir; així, la 
qualitat d'ésser sorgeix com una realitat supe- 
rlor a existir i capas de superar la mort. I, 
l'amor, com el camí idoni per assimilar aques- 
ta realitat. Perb, en qualsevol cas, no em cor- 
respon aquí d'analitzar la coherencia filosb- 
f~ca  que hi pot haver darrere la seva intenció 
de descobrir-nos, en definitiva, l'home. 

Tots aquests factors expliquen prou per 
qui: Bartra ha triat justament aquests tres per- 
sonatges de les rapsbdies que, editades prkia- 
ment per separat, s'apleguen en el llibre de 
Soleia: Gari, Arnau i Ahab. Es tracta de tres 
arquetipus que han fascinat l'autor perque no 
ctsónn eh la mateixa mesura que ctexisteixens: 
Garí, vivint com un animal, cerca en el record 
les raons de la seva identitat (etsóc Garí, 
doncs? Vaig ésser? Sóc?,); i encara dubtarh 
al final, definitivament alcat: <(¿i si, després 
de tot, fos un gegant del somni. ..?D També 
Arnau recorda, empes per la condemna, perb 
busca en el present la raó d'existir, i estima, 
ignorant el futur: (cerem els destinats, la pri- 
mera Parella / o la final d'on tot de nou 
recomehpria ... ?)> Davant els dubtes (cten ma 
angoixa pregunt?: Habito aquesta cambra?,) 
cercari l'amor i cavalcarh fins que el troba. 

Ahab, el capith de Moby Dick, ctera fet de 
mort i de somnis i recorda també, i en l'en- 
contre amb la balena blanca troba un motiu 
constant de referencia; viu nomes per a la 
seva obsessió, de cara al futur: no és sinó 
ctuna forga encegada*. En el fons, són tres 
personatges enigmhtics, unidimensionals, amb 
els quals la identificació de l'autor es pro- 
dueix quasi sempre, i que pateixen tots de 
soledat. Perb a tots tres els apareix un perso- 
natge salvador, un nou mite de Bartra: Soleia, 
la noia de la Ilhntia, que dóna coratge als tres 
homes. Garí grhcies a ella podrh alpr-se, ella 
serh el testimoni de I'encontre d'Arnau i Ada- 
laisa, i, a la darrera rapsbdia, el Poeta li enco- 
manarh de guiar Ahab i confortar-lo (ctmostra- 
li la drecera / que s'endinsa al cor de l'homea), 
i I'acompanyarh a l'alliberament. 

Amb tot, Soleia no té pas una estructura Ib- 
gica, sinó que flueix apassionadament al com- 
pis d'un ímpetu verbal i d'unes imatges vigo- 
roses, contradictbries a vegades, que no fan 
sinó reflectir allb que el mateix Bartra observa 
al prefaci de L'home auroral: <(Una obra de 
poesia no pot ser mai canviable per l'esperit 
discursiu crític.)> I no hi ha tampoc una volun- 
tat de coherencia absoluta en el desenvolupa- 
ment de I'acció, ni fidelitat als mites triats. 
Dels tres llibres, la Rapsbdia de Gari és el 
més líric i on apareixen també els grans con- 
trastos provocats per la miseria i la lletgesa, 
l'esperan~a i el misteri. La Rapsbdia &Arnau 
és la més extensa, i és dividida en tres parts: 
la fugida (l'exili del poeta), la reflexió sobre 
la prbpia identitat i I'assumpciÓ del mite per 
l'autor (<(Tu tindris la paraula,,). La Rapsddia 
ú'Ahab complementa els altres dos, perb el 
poeta hi apareix també com a personatge inde- 
pendent, culminant el procés totalitzador que 
ha inspirat a Bartra aquesta trilogia. 

La diversitat de formes literhries -amb in- 
cursions a generes no poktics-, la varietat dels 
continguts, el seu to &pic, la mateixa incohe- 

Els ' ~a&es ,  14. 1978. 



rencia i els contrastos que sovint emergeixen que encapcala el breu recull. Diu el poeta: 
a l'obra (fins i tot caient en el prosaisme i la <<Jo sé que i'home no Cs perfet, que I'home 
gratu'itat) contribueixen a donar-li un carhcter no comenga / encara el seu reialme d'adveni- 
visionari i desbordant que l'acosta a la tradi- ment i estrella.)> I llegint les rapshlies ens 
ció d'arrel romintica (germinica i nord-ameri- adonem que totes tres acaben amb una resur- 
cana), que es completa amb la utilitzaci6 de recció: quan l'home pren consciencia d'ell ma- 
recursos de la poesia d'avantguarda. D'altra teix deixa d'ésser feble i mesquí i neix i'Home 
banda, ell no s'esti de retre homenatge als Nou, I'home auroral. Així, la consci2ncia de 
poetes que ha admirat, que fins i tot apareixen viure és l'antídot contra la mort; pel fet d'és- 
intervenint a i'obra al costat de personatges ser l'home es fa immortal. D'alguna manera, 
d'obres anteriors. Bartra manipula per aixb l'dtim vers del Cant 

L'home auroral, el darrer Ebre que ha pu- Espiritual de Maragall: <(Entra a i'hora plenl- 
blicat l'autor, no és simplement un aplec de ria amb xiscle de naixenca! / Un altre cant, 
material sobrer de les rapsbdies, al meu en- un altre cant, i que ser& de terra, serh de vati- 
tendre, sinó que en constitueix la ibgica con- cini entre el pes de la mort i la sentor solar 
tinuaci6. I ajuda a interpretar-les. L'esperanp de la ginesta!)> 
en un superhome és latent a tot el ilibre, i és 
significatiu que sigui un text de Nietzsche el ALBERT ROSSIC H 

L 

Vicent ANDRÉS ESTELLÉS: Oratori del nostre temps. Prbleg de Xavier FABREGAS. 
Valkncia, Eliseu Climent editor, 1978. (CoHecciÓ <(3 i 4~ / Teatre, núm. 5.) 
77 ps:; Lletra al pintor valencii ]osep Renau. Postdata de Joan FUSTER. Valen- 
cia, Eliseu Climent editor, 1978. (CoHecciÓ <(3 i 4n / Poesia, núm. 15.) 58 ps.; 
El procés. Prbleg &Alfons Cuc6 Barcelona, Edicions Proa, 1978. (CoHecci6 
<(Els Llibres de mssa  Menors, núm. 99.) 69 ps.; El corb. Barcelona, Antoni 
Bosch editor, 1978. (CoUecciÓ <<Poesia dels Quadersn Cremas, núm. 1.) 74 ps. 

El 1978, quatre nous llibres de Vicent An- 
drés Estellés s'han afegit a la part de la seva 
extensa obra que ja és a l'abast del públic. El 
més antic de tots Cs Oratori del nostre temps, 
iniciat el 1962 i acabat, potser, el 1974. El 
títol engloba quatre peces de teatre poi.tic que 
no escapen, tanmateix, a les característiques 
més clares i de les constants més evidents de 
la resta de l'obra de Vicent Andrés Estellés. 
Es tracta de tres oratoris dedicats a Mariiyn 
Monroe, Josep Ribera i Víctor Jara i una breu 
tragus amb dos personatges. Els tres indi- 
vidus que protagonitzen indirectament els 
oratoris tipifiquen en cada cas una de les tres 
preocupacions que s6n a la base temktica de 
tota la poesia de SEstellés: el sexe, i'obscuri- 
tat -i d b  que simbolitza- i, en un sentit 
lax, la política, és a dir la relaci6 de l'intellec- 
tual amb el seu medi histbric. Cap d'aquests 
elements no és, perb, exclusiu en les peces 
respectives: hi ha interfersncies, si més no 
perque la mort és la causa úitima que fa pos- 
sible de dedicar un oratori a cadascun dels 
personatges. Aquest tema és, doncs, el que 
unifica el recull (inclosa la tragsdia Joc d'in- 
tants) i el que provoca la reflexió. A partir 
de tres menes d'acompliment d'aquesta condi- 
ció --el su'icidi, la mort en vida i l'assassinat- 
reflexió i narració dels fets s'aniran succeint, 
més o menys integrades, en el transc6rrer dels 
oratoris. La base formal, que és sempre la ma- 

teixa: estrofes de cinc versos, hexaslllabs i te- 
trasíHabs, s'adequa perfectament al to tallant, 
acusatori i venjatiu dels oratoris a Marilyn 
Monroe i Víctor Jara. En aquest darrer s'uti- 
litza també la prosa en els fragments narra- 
tius. L'oratori que considero més interessant, 
el dedicat a Josep Ribera, presenta més varie- 
tat: al patró esmentat, s'hi afegeix l'ús del de- 
casaab --en el fragment més líric-, de i'hep- 
tasíllab de ressonhncies populars i de la prosa 
narrativa, la qual, com en l'oratori per la mort 
de Víctor Jara, es deu a la necessitat de fer un 
salt temporal considerable i d'explicar fets 
que, de restar inconeguts, farien incompren- 
sible la part en vers, essencialitzaci6 i no pas 
narració. L'estil, així, 6s adient a la recitaci6 
coral que requereix el ghnere i, d'altra banda, 
esti en relaci6 directa amb el tipus de mort 
dels personatges evocats: el ritme 6 molt més 
ripid en els oratoris per Mariiyn M o m e  i 
Víctor Jara que no en l'oratori per Ribera, 
molt més d'acord amb la mort lenta perb in- 
evitable. Cal remarcar, alhora, que probable- 
ment Andrés Estellés inaugura, sense saber- 
ho, la literatura mítico-necrofilica sobre Ma- 
rilyn Monroe que després ens ha envdt. 

La darrera peca, Joc d'infants, intenta de 
transcriure, en una prosa de frases curtes i 
ripides, el llenguatge i la indecisi6 de í'ado- 
lescencia, entre expressions i gests infantils i 
sentencies pretesament lapidaries sobre el fet 
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