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«Narcís Comadira, enmig de l’escenari», a Serra d’Or , 604, abril 2010  

Xavier Albertí 

 

Fa dies que vaig intentant ordenar quatre idees útils per a acostar un xic l’obra 

escènica de Narcís Comadira a aquells que no la coneguin o que la coneguin 

parcialment. Cada vegada que enceto un camí o altre de reflexió m’acaben tornant 

unes paraules de Joan de Sagarra, a l’època que exercia de crític teatral al diari «El 

País», referides al nostre autor a propòsit de l’estrena d’un dels seus primers textos. 

Ara us les citaré, però ho faré de memòria, per tant us prego que valoreu més la meva 

estratègia que l’exactitud de la citació. Sagarra volia dir que, més o menys com li va 

succeir a Josep M. de Sagarra, el seu pare, Narcís Comadira, bon escriptor, s’acostà 

al teatre ja que el domini de la llengua li permetia una còmoda tranquil·litat a l’hora de 

presentar-se davant d’un públic que es donaria per satisfet davant la intel·ligent 

exhibició d’aquest domini. A més, no calia justificar la gosadia més primària: el seu 

primer text —i si no m’erro tots els altres— responia a un encàrrec. 

És curiós que un camí que comença l’any 1989, l’any en què moren Samuel Beckett, 

Bernard Marie Koltès i Thomas Bernhard, sigui un camí llegit fora de les 

preocupacions formals que afecten la majoria de dramaturgs, novells i consagrats, 

d’aquella recent fi de segle. 

Certament sembla que allò que va portar Narcís Comadira als escenaris foren els 

encàrrecs: Neva (un te) i La vida perdurable (un dinar) són dos textos sorgits de la 

política d’encàrrecs de guions radiofònics-teatrals del Centre Dramàtic de la 

Generalitat i de Catalunya Ràdio dels anys 1989 i 1990 respectivament. De Neva no 

tinc notícies que s’hagi estrenat mai professionalment. La vida perdurable s’estrenà la 

tardor de l’any 1991 al Teatre Municipal de Girona i féu temporada al minúscul Teatre 

Malic de Barcelona amb una excel·lent recepció de públic i crítica i beneïda per algun 

important premi. Recepció que devia esperonar els responsables del Centre Dramàtic 

a continuar l’aposta per Narcís Comadira, ja que immediatament li encarreguen L’hora 

dels adéus, que s’estrenarà al Teatre Romea l’any 1995. Pel centenari del naixement 

de Josep Pla el Festival d’estiu de Barcelona, Grec 1997, li encarrega i estrena El dia 
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dels Morts (Un Oratori per a Josep Pla), passen onze anys i una altra vegada el Grec 

amb l’acabat d’estrenar Centre de Creació El Canal de Salt/Girona li encarrega la 

«Breu però verídica història de la música catalana, de Clavé fins a Montsalvatge», 

conferència que formarà part de l’espectacle Pinsans i caderneres que s’estrenà com 

ja heu deduït el 2008 al Teatre Municipal de Girona i féu una breu temporada al Teatre 

Romea i una fugaç visita al Teatro Juárez en el marc del Festival Cervantino de 

Guanajuato, Mèxic. Finalment el 2009 el Teatre Lliure li encarrega Al cel (Un oratori 

per a Jacint Verdaguer). 

Tot això, més algunes escenificacions de part de la seva obra poètica, i un bon grapat 

d’excel·lents traduccions d’obres de Pirandello, Pasolini, Goldoni, Molière i un llarg 

etcètera, configura a grans trets la relació de Narcís Comadira amb els escenaris. 

Deixeu-me dir ràpidament, perquè res del que continuï escrivint estigui sota sospita, 

que jo he estat el responsable de la direcció de tres dels seus textos escènics, he 

musicat alguns dels seus poemes i he gaudit de les seves traduccions en d’altres 

espectacles que he dirigit. 

 

Teatre de les idees 

Si ja sembla més o menys clar que Narcís Comadira escriu per al teatre perquè li ho 

encarreguen, perquè el fan escriure, mirem una mica ara què és allò que escriu. 

És absolutament cert que el valor literari dels textos dramàtics d’un dels millors poetes 

del país és inqüestionable, però estic absolutament convençut també que en les seves 

obres trobem propostes dramatúrgiques que no cerquen gens la garantia de seguretat 

d’allò que és literari, sinó que busquen la invenció d’una veu escènica pròpia. 

Crec que Comadira milita en allò que Pasolini anomenà Teatre de les idees, basat en 

la força expressiva de la paraula, de la mateixa manera que crec que Comadira milita 

en la pintura de les idees; per això li hem sentit a dir que detesta Sorolla i la seva 

pintura només al servei del virtuosisme tècnic. Comadira cita gustós Ferrater quan diu 

que un quadre és una idea, i jo l’imagino citant Pasolini quan diu que el teatre de les 
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idees no busca la provocació ni l’escàndol i que les seves eines són totes les de la 

cultura. 

Si em deixeu fer una mica d’analista de tècniques dramatúrgiques en l’obra de 

Comadira us diré que les seves primeres obres, Neva, La vida perdurable i L’hora dels 

adéus, són propostes encara molt deutores del teatre moralitzador burgès. Com en 

Ibsen, gairebé tot allò que hi passa té una arrel en el passat, els personatges 

s’enfronten a les conseqüències de les seves culpes originals i els conflictes serveixen 

bàsicament per a texturar els seus posicionaments morals davant dels fets de la vida. 

Ja en aquestes primeres obres Comadira usa la tècnica d’escriptura que el poeta 

Thomas Bernhard ensenyà al dramaturg Thomas Bernhard: versos lliures, curts, sense 

puntuació, que depenen de la respiració de les idees, de la seva musculatura 

ideològica..., tècnica que potser fa trenta anys va semblar molt innovadora, però que 

ara usen habitualment molts dramaturgs, sobretot aquells que volen donar a l’intèrpret 

una part de la responsabilitat creativa. 

Comadira no ha deixat mai d’utilitzar aquests versos lliures que Bernhard ens ensenyà 

a usar, com crec que també aprengué de l’autor austríac nascut als Països Baixos que 

el camí per a una renovació estètica pot provenir de la reinterpretació del passat i 

d’algunes de les seves formes més populars o convencionals. És difícil entendre el 

teatre de Bernhard sense les influències de les comèdies de Nestroy, Heine o Grabbe. 

És difícil entendre el primer teatre de Comadira sense la influència del teatre burgès de 

Shaw, de Claudel, de Tennessee Williams, de Strindberg, d’O’Neill... 

És difícil entendre el teatre de Bernhard i de Comadira sense la necessitat de trobar un 

instrument musical al servei d’algunes poc explorades funcions expressives del 

llenguatge. 

Aquestes tres primeres obres estan articulades entorn d’una taula. A Neva es pren el 

te, a La vida perdurable es menja un suquet de peix a l’hora de dinar i a L’hora dels 

adéus es prepara i se celebra el sopar de cap d’any. Ambients domèstics, doncs, 

privats, burgesos, familiars, en què tot allò que és organolèptic està tenyit de 

l’agressivitat pròpia d’uns models de comportament tiranitzats per les morals oficials i 

les seves perversions. Obres amb revelacions que busquen l’espectacularització dels 
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trencaments de les normalitats morals i que reclamen de l’espectador una certa 

comprensió dels capvespres d’una moral finisecular. 

Deixeu-me remarcar l’esplèndid ús que fa Comadira de la figura del bufó 

shakespearià, el boig, l’anormal, aquell que des del seu lloc fronterer té el privilegi de 

dir allò que pensa, dotar aquesta línia de pensament d’una sucosa expressivitat i de 

proveir-se d’un altíssim grau d’ironia empatitzadora amb la mirada divertida de 

l’espectador. 

De què va L’hora dels adéus? Us responc amb una citació poètica de Comadira 

mateix. Són els primers versos del seu excepcional poema «Quarentena»: «Viure en 

un país informe / com aquest Catalunya la forma / ¿té per ella mateixa algun sentit? / 

m’ho pregunto i no ho sé ja fa anys / que m’ho pregunto hi he pensat estones / fins i tot 

n’he parlat en cartes esporàdiques / i tu em dius que no em queixi / no no em queixo 

simplement m’avorreixo / la felicitat deu ser tendrament avorrida / i jo dec ser feliç tu no 

ho sé / si ets feliç et recordo la primera / tarda que ens vam veure...» 

És cert, els temes poètics de Comadira i els seus temes dramàtics són els mateixos. El 

pes de la família, de l’educació religiosa, de la moral, d’una sexualitat reprimida, de la 

bellesa, de l’esgarrifança existencial, del memento mori, de la forma del país, de la 

transcendència..., tot plegat en un teixit dramàtic que després de la trilogia de les 

seves obres primeres evolucionà gràcies a l’ús dels artistes, dels escriptors —Pla, 

Cordelira (heterònim de Comadira) i Verdaguer—, cap a reflexions més polítiques, en 

què el pes d’allò subjectiu es veu lleugerament desplaçat pel pes d’allò col·lectiu. 

I, per fer-ho, per produir aquest desplaçament, Comadira utilitzarà una nova forma 

escènica, molt antiga en realitat: l’oratori. Una forma escènica que pertany al teatre 

musical, en què, a diferència de l’òpera o l’opereta, l’autor pot trencar les necessitats 

d’evolució dels conflictes plantejats per vagarejar entorn de les idees, deixant les 

situacions per a un altre teatre que de moment —i dubto que ho faci— no ha escrit. 

A El Dia dels Morts o Al cel, els personatges són fantasmes que es desplacen 

lliurement pel temps, l’espai i la memòria, convertint l’espectador en analista de les 

ironies de la història o de les biografies sense gravetat. Així el drama col·lectiu aflora 

per damunt de la biografia. La mirada política dels comportaments d’una època 
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importa més que la versemblança enciclopèdica dels seus personatges. Però, 

sobretot, importen les eines de construcció de les nostres convencions culturals. O, dit 

amb menys perífrasis: importa com construïm la nostra cultura contemporània i com 

amb aquesta construcció serem capaços o no de sentir-nos membres de la tribu. De 

donar forma al país. 
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Hamlet o Hècuba  

Carl Schmitt 

 

Les interpretacions de Hamlet i els seus símbols no es limiten a la psicologia de 

l’individu humà particular. També les nacions poden aparèixer com Hamlet. Així, 

durant el segle XIX, publicistes del liberalisme alemany com Börne i Gervinus van 

veure el poble alemany, dividit i desmembrat, com un Hamlet, i uns quants anys abans 

de l’esclat de la revolució liberal de 1948, Ferdinand Freiligrath escrivia un poema, 

Hamlet, que començava així: 

 Alemanya és Hamlet! Greu i taciturna 

 passeja cada nit la llibertat enterrada i, 

 a la seva torre, crida els homes a la guàrdia. 

 

La comparació amb les vacil·lacions i l’insomni hamletià, incapaç de decidir-se per cap 

acció, se’ns dibuixa en molta ocasions amb tot detall: 

 De massa teixir saviesa 

 la seva millor obra és pensar sempre; 

 va créixer massa a Wittenberg, 

 a les aules o a les tavernes. 
 

Així doncs, ens movem en un laberint cada cop més intrincat. [...] Com és sabut, 

l’esperit europeu des del Renaixement s’ha desmitificat, tant com desmitologitzat. 

Malgrat això, la creació literària europea ha produït tres grans figures simbòliques: Don 

Quixot, Hamlet i Faust. I una d’aquestes, Hamlet, ha assolit la condició d’un mite. Els 

tres són destacats lectors de llibres i, en aquest sentit, intel·lectuals, si volem dir-ho 

d’aquesta manera. Els tres són esgarriats de l’esperit. Pensem per un moment en el 

seu origen i en la seva procedència: Don Quixot és espanyol i d’un catolicisme pur; 

Faust, alemany i protestant; Hamlet ocupa un lloc entre els altres dos, en la divisió que 

ha determinat el destí d’Europa. 
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Aquest em sembla l’aspecte últim i més important del tema hamletià. Al poema de 

Ferdinand Freiligrath Alemanya és Hamlet, amb la seva referència a Wittenberg 

s’intueix alguna cosa d’aquestes relacions. A través de tot això s’obre un horitzó en el 

qual sembla raonable recordar una font de profunda tragèdia, la realitat històrica de 

Maria Estuard i el seu fill Jacob. Maria Estuard sempre significarà per a nosaltres 

alguna cosa més que Hècuba i també alguna cosa diferent a ella. Tampoc el destí dels 

àtrides ens resulta tan pròxim com el dels desgraciats Estuard. Una estirp reial que va 

ser destruïda pel destí de la divisió religiosa europea. La seva història és el lloc on va 

néixer el mite tràgic de Hamlet.  
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El Cànon Occidental  

Harold Bloom 

 

Després de Shakespeare són molt pocs els que aconsegueixen lluitar alliberats 

relativament de l’ansietat de la influència: Milton, Molière, Goethe, Tolstoi, Ibsen, 

Freud, Joyce; i l’únic problema per a tots ells, tret de Molière, fou Shakespeare, tal com 

pretén demostrar aquest llibre. La grandesa sap valorar la grandesa i és seguida per 

aquesta. Després de Shakespeare, un autor que ha escrit la millor prosa i la millor 

poesia de la tradició occidental, hi ha un destí complicat, des del moment que 

l’originalitat esdevé especialment difícil en tot allò que té més importància: la 

representació dels éssers humans, el paper de la memòria en la cognició, l’abast de la 

metàfora a l’hora de proposar noves possibilitats per a la llengua. Aquestes són les 

excel·lències concretes de Shakespeare i ningú no ha aconseguit igualar-lo com a 

psicòleg, pensador i retòric. [...] 

Em sento força sol avui dia a l’hora de defensar l’autonomia de l’estètica, però la seva 

millor defensa és l’experiència de llegir King Lear (El rei Lear) i després veure l’obra 

ben representada. King Lear no prové d’una crisi en la filosofia, ni podem donar-li una 

explicació satisfactòria bo i dient que es tracta d’una mistificació promoguda en certa 

manera per institucions burgeses. És un indici de la degeneració de l’estudi literari el 

fet que hom sigui considerat un excèntric per mantenir que la literatura no depengui de 

la filosofia i que l’estètica sigui irreductible a la ideologia o a la metafísica. La crítica 

estètica ens fa retornar a l’autonomia de la literatura imaginativa i a la sobirania de 

l’esperit solitari, el lector, no pas com a exponent d’una persona de la societat, sinó 

com el jo més impenetrable, la nostra naturalesa íntima més intrínseca. Aquesta 

profunditat de la naturalesa íntima constitueix, en un gran escriptor, la força que atura i 

rebutja tota la càrrega d’influència massiva dels reeiximents passats, per por que 

qualsevol originalitat no sigui esclafada abans que arribi a esdevenir manifesta. Una 

gran obra literària és sempre el fruit d’una reescriptura o d’una revisió, i es fonamenta 

en una lectura que deixa lloc per al jo, o que funciona de tal manera que reobre 

antigues obres als nostres nous sofriments. Els originals ja no són originals, sinó que 
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la ironia emersoniana es ret davant del pragmatisme emersonià segons el qual 

l’inventor sap com manllevar. 

L’ansietat de la influència paralitza els talents menys reeixits, però estimula el geni 

canònic. [...] Els escriptors sòlids, els grans escriptors, no escullen els seus precursors 

principals; són aquests darrers qui els escullen, però els primers esmentats tenen la 

intel·ligència de transformar els seus predecessors en éssers compostos, i, per tant, 

parcialment imaginaris. [...] 

Els grans autors assumeixen el paper de «llocs» en el teatre de la memòria del Cànon, 

i les seves obres d’art ocupen la plaça que en l’art de la memòria tenen les «imatges». 

Shakespeare i Hamlet, autor central i drama universal, ens obliguen a recordar no tan 

sols allò que passa a Hamlet, sinó també, i d’una manera molt més crucial, què té 

d’especial la literatura que converteix aquesta obra en memorable i, d’aquesta manera, 

prolonga la vida del seu autor. [...] 

Res del que puguem dir de Shakespeare ara és ni de bon tros tan important com la 

conclusió a la qual va arribar Emerson. Sense Shakespeare no hi ha cànon, perquè 

sense Shakespeare no hi ha cap jo que siguem capaços d’identificar dins nostre, 

independentment de qui siguem. Li devem a Shakespeare no tan sols la nostra 

representació de la cognició sinó també gran part de la nostra capacitat de cognició. 

La diferència entre Shakespeare i els seus rivals més pròxims és a la vegada de 

classe i d’intensitat, i aquesta doble diferència defineix la realitat i la necessitat del 

Cànon. Sense el Cànon, deixem de pensar. [...] 

Shakespeare és per a la literatura mundial el mateix que Hamlet és per al reialme 

imaginari del personatge literari: un esperit que ho impregna tot, impossible de 

confinar. Una llibertat de doctrina i una moralitat simplista és sens dubte un element en 

aquesta facilitat de l’esperit a l’hora de transferir-se, per bé que aquesta llibertat va 

posar nerviós el doctor Johnson i va indignar Tolstoi. Shakespeare posseeix la 

grandiositat de la naturalesa, i a través d’aquesta grandiositat percep la indiferència de 

la naturalesa. [...] 

Nietzsche, d’una manera memorable, ens va dir que només trobem paraules per allò 

que ja ha mort en els nostres cors, o sigui que sempre hi ha una mena de desdeny en 



Teatre Nacional  
de Catalunya 
Plaça de les Arts, 1 
E 08013 Barcelona 
Tel. 34 933 065 700 
Fax 34 933 065 701 
info@tnc.cat 
www.tnc.cat 

 

 

 - 11 - 

l’acte de parlar. L’aforista antitètic es devia adonar que parafrasejava ensems Hamlet i 

el Player King. [...] 

El príncep de Dinamarca és un personatge dramàtic amb una personalitat 

universalment irresistible i misteriosament immensa. D’entre tots els personatges 

ficticis, Hamlet és l’únic que té una consciència d’autor, amb la qual cosa no vull pas 

dir que Hamlet sigui l’autorepresentació de Shakespeare. Ans al contrari, Hamlet és un 

miracle de consciència íntima; Shakespeare va trobar la manera de proposar-nos una 

riquesa psicològica que ens confon, fins que arriba un moment en què comencem a 

tenir ganes de sentir Hamlet parlar de qualsevol qüestió del cosmos que ens tingui 

desconcertats. Tot i l’extensió de l’obra, el fascinat lector, més que no pas 

l’espectador, desitjaria que l’obra fos encara més llarga. Volem totes les observacions 

de Hamlet que puguem tenir l’esperança d’obtenir. [...] 

El concepte que tenia Freud del complex d’Èdip és l’obra cabdal d’allò que Freud 

anomena ambivalència emocional, la qual ell estava convençut que havia formulat per 

primera vegada. He bandejat el complex d’Èdip car el considero en gran part irrellevant 

per a Hamlet, però ¿on va trobar Freud una ambivalència afectiva i cognitiva tan 

extraordinària en la literatura? Només la podia trobar en Hamlet, el personatge en qui 

Shakespeare va invertir per primera vegada tot el seu geni amb la finalitat de 

representar l’ambivalència. Fa gairebé quatre segles que Hamlet ensenya a Europa i al 

món la lliçó de l’ambivalència, i Freud no segueix els passos de Hamlet fins a darrera 

hora. Com a intèrpret de Hamlet, Freud no es mereix ni un aprovat, però com a 

comentarista dels interessos freudians, Hamlet supera tots els rivals. [...] 

Les observacions que [Freud] fa sobre Oedipus es podrien fer absolutament sobre 

qualsevol obra literària que girés entorn d’un destí tràgic; no hi ha res que sigui 

específic a l’obra de Sòfocles. Però, per a Freud, Hamlet és una qüestió íntima: l’obra 

l’interpreta, i permet a Freud analitzar-se ell mateix com a Hamlet. Hamlet no és un 

histèric, excepte en uns lapsus molt breus, però Freud té els seus histèrics, els seus 

pacients, i assimila Hamlet a ells. I el que resulta encara més interessant, Freud s’ha 

assimilat ell mateix a Hamlet, i a l’ambivalència de Hamlet. [...] 
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Hi ha una antiga tradició que diu que Shakespeare feia el paper de l’espectre del pare 

de Hamlet quan Hamlet es va representar per primera vegada. La psicoanàlisi, en 

molts aspectes una paròdia reductiva de Shakespeare, continua sent perseguida pel 

fantasma de Shakespeare perquè Shakespeare es podria considerar com una mena 

de psicoanàlisi transcendental. Quan els personatges de Shakespeare canvien, o 

s’esforcen a canviar bo i escoltant-se ells mateixos, profetitzen la situació 

psicoanalítica en què els pacients es veuen obligats a escoltar-se ells mateixos en el 

context de la transferència que realitzen amb els seus psicoanalistes. Abans de Freud, 

Shakespeare era la nostra primera autoritat pel que fa a l’amor i a les seves 

vicissituds, o pel que fa a les vicissituds de l’instint, i és evident que encara continua 

sent el nostre millor instructor, un instructor que no va deixar mai de guiar Freud. [...] 

Shakespeare és l’apoteosi de l’originalitat i de la llibertat escènica. Freud es trobava 

ansiós davant de Shakespeare perquè és aquest qui li havia ensenyat l’ansietat, de la 

mateixa manera que li havia ensenyat l’ambivalència, el narcisisme i el cisma del jo. 

Emerson era més lliure i més original en la seva visió sobre Shakespeare perquè d’ell 

havia après el frenesí i la singularitat. Resulta escaient que sigui Emerson, més que no 

pas Freud, qui digui l’última paraula aquí: «Ara la literatura, la filosofia i el pensament 

estan shakespearitzats. La seva ment és l’horitzó més enllà de la qual, avui dia, no 

veiem res.» [...] 

Llegim Hamlet de la manera que el llegim, el príncep sempre ens desconcerta, de la 

mateixa manera que es desconcerta ell mateix. No hi ha cap aproximació dogmàtica a 

la més gran representació occidental de la consciència que hagi funcionat mai. 

Shakespeare va experimentar fins a tal punt i d’una manera tan radical amb Hamlet 

que no sabem com conciliar l’esperit pueril de l’acte I amb l’estoic de l’acte V, un 

príncep que sembla quinze anys més vell després d’haver passat un lapse de temps 

probable d’un mes o dos. [...] Com a heroi (o heroi-malvat) occidental de la 

consciència, Hamlet és el retrat d’un carismàtic. [...] Fa les funcions de comentarista de 

l’obra i de director de l’obra dins de l’obra; [...] d’entre tots els personatges 

shakespearians, el príncep de Dinamarca és l’únic que podria haver estat capaç 

d’escriure la seva pròpia obra. 
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Shakespeare. Els focs de l’enveja  

René Girard 

 

El teatre ha d’apel·lar a processos victimaris mal detectats per produir els seus efectes 

catàrtics, uns processos molt atenuats, sens dubte, però estructuralment idèntics als 

rituals de la religió primitiva. Aquesta similitud és reconeguda per alguns estudiosos. Al 

seu assaig sobre Coriolà, Kenneth Burke mostra que en aquesta tragèdia tot s’ha 

disposat pensant en l’execució col·lectiva de l’heroi i que la millor estratègia en la 

matèria és la que s’adequa a les «regles estètiques» definides per Aristòtil a la seva 

Poètica. A la seva Anatomy of Criticism, també Northrop Frye considera la tragèdia 

com una transposició imaginària i no sagnant dels ritus sacrificials. A fi de no exagerar 

la diferència provocada per aquesta transposició, convé recordar que se segueix 

remuntant tot a l’homicidi fundador. Els mateixos ritus sacrificials són una primera 

transposició i una primera suavització d’aquest. 

Crec que no ens adonem de fins a quin punt el mateix Shakespeare és conscient de la 

dependència del teatre en relació als fenòmens de la victimització unànime. El seu art 

dramàtic pot reactivar simultàniament un «efecte boc expiatori», és a dir dissimular-lo, i 

fer referència a aquesta dissimulació, és a dir revelar-lo. Però Shakespeare encara va 

més lluny: sap que no només la catarsi, sinó la crítica de la catarsi —la denúncia 

indignada o irònica de la caça del boc expiatori—, pot constituir una manera més 

refinada del procés de condemna. L’espectacle, aleshores, ja no es troba a l’escenari, 

sinó a la sala. Per al petit nombre de persones avisades, l’autèntic espectacle és, a 

partir d’aquell moment, la catarsi de la multitud. De la mateixa manera que la comunió 

de la multitud s’opera a costa de l’heroi tràgic, també la complicitat dels happy few, 

dramaturg inclòs, s’opera a costa de la multitud, convertint-se aquesta en l’autèntica 

víctima en aquest teatre desdoblat i invertit. 

Per complicats i subtils que puguin ser els efectes d’aquest teatre, sempre es 

refereixen al desplaçament d’un «efecte boc expiatori» original al terme del qual fa 

falta que ressorgeixi una autèntica víctima, una «bona» víctima, l’eficàcia victimària de 

la qual sempre és proporcional a la satisfacció que l’espectador treu de la seva 
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derrota, proporcional per tant a la nostra incapacitat de descobrir-hi res d’arbitrari. 

Podria passar que les formes culturals tradicionals, i especialment el teatre, no puguin 

prescindir mai per complet de la violència col·lectiva. Seria erroni concloure’n que 

l’esperit humà és necessàriament captiu d’un procés circular que només es detindrà al 

final dels temps. Malgrat tot el que es digui, hi ha alguna cosa excepcional en l’aptitud 

de la cultura moderna per contemplar l’homicidi col·lectiu en la seva veritat, en altres 

mots, per interpretar els «efectes boc expiatori» com a fenòmens sociopsicològics en 

comptes d’epifanies religioses o estètiques. 

Fins a finals de l’Edat Mitjana no apareix la paraula «boc expiatori» en la seva 

connotació actual de polarització mimètica contra una víctima més o menys aliena a 

allò del qual se la vol fer responsable. En totes les llengües de l’època moderna, la 

paraula que expressa la idea de boc expiatori —scapegoat, Sundenbock, etc.— remet 

tant a aquesta execució espontània com al ritus religiós descrit en el capítol XVI del 

Levític o als ritus similars propis d’altres cultures. Aquesta doble accepció de la paraula 

és una conquesta del món modern, i és possible que sigui el major i únic progrés més 

determinant, com a mínim potencialment, en la creació d’una antropologia científica. 

Al seu assaig sobre el judaisme antic, el sociòleg Max Weber subratlla amb precisió la 

tendència bíblica a abraçar la causa de la víctima. Interpreta aquesta perspectiva 

absolutament excepcional com una distorsió engendrada per les desgràcies 

històriques dels jueus, pels seus fracassos com a constructors d’imperis. Si els 

infortunis de la història bastessin per explicar l’existència de la Bíblia, el món comptaria 

amb un nombre molt més gran de textos d’aquesta mena. Les cultures de les que es 

pot dir que han triomfat —i això per un període de temps prou extens perquè la prova 

resulti significativa— són realment molt poc nombroses, mentre que les que encara 

han triomfat menys que la dels jueus són innombrables. Cap d’elles, tanmateix, ha 

produït mai res comparable a la Bíblia. 

L’interès d’un punt de vista com el de Max Weber rau en el fet que, igual que altres 

enfocaments més recents, sense saber-ho toca el viu de la qüestió. Si aprovar 

l’homicidi col·lectiu és la norma mítica, la seva desaprovació és un monopoli exclusiu 

del text bíblic. Max Weber veu aquest monopoli sota una llum merament afectiva i 

moralitzadora; no sospita les formidables conseqüències que aquest comporta per al 
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coneixement de la cultura humana, ja que, com gairebé tothom, és completament cec 

al paper estructurador que té l’homicidi col·lectiu no només respecte dels temes mítics, 

sinó també de les institucions i dels valors culturals sorgits dels mites —entre els quals 

es troba, evidentment, la creença de l’Alemanya de Bismarck en les virtuts 

intel·lectuals d’un imperialisme triomfant. 

La interpretació de Max Weber té el seu origen en Nietzsche, en la seva lectura del 

judeocristianisme com a ressentiment dels febles respecte dels forts, els esclaus 

contra els amos, les víctimes contra els perseguidors. L’autèntica bogeria de la posició 

de Nietzsche és que, malgrat trobar-se a dues passes d’identificar la veritat de la 

cultura humana, escull deliberadament la mentida. Per a ell, la rehabilitació de la 

víctima només és una rebel·lió inútil i destructora contra la llei del nombre i de la força. 

El deliri mateix d’un Nietzsche permet pensar que la veritat de la cultura és a punt 

d’esclatar en l’escenari intel·lectual del món modern. Les forces de rebuig es confonen 

amb les forces de revelació. Com més histèric es torna el rebuig de la veritat, més 

visible es mostra com a fenomen de rebuig. És evident que avui en dia posem pels 

núvols la mitologia primitiva, mentre que el text bíblic, quan no és purament i 

senzillament oblidat, és violentament menyspreat i desfigurat. En un món com el 

nostre, en el qual imperen l’hermenèutica filosòfica i les interpretacions suposadament 

«científiques», el text bíblic ocupa el lloc central de l’insospitat boc expiatori que, de 

manera subterrània, ho estructura tot. 

Encara que ens poséssim d’acord a creure, amb Nietzsche i Maz Weber, que els 

autors de la Bíblia prenien partit per les víctimes per motius «sospitosos» —cosa que, 

en el fons, no té cap mena de sentit—, la qüestió de les raons que inspiraven aquells 

homes té una escassa importància al costat del resultat obtingut. Si els pensadors 

moderns poden ignorar la formidable revolució que representa la perspectiva bíblica, 

és perquè mai han sospitat què s’oculta en realitat darrere de la mitologia, la 

victimització i el mecanisme de boc expiatori. 

Fins i tot en els seus estrats més primitius, el text bíblic manifesta sempre una 

tendència a desmitificar i a desconstruir, i ho fa amb molta més eficàcia que els 

nostres desconstructors moderns. Al Pentateuc, la desconstrucció opera en un marc 

que continua sent llegendari, però només fins a un cert punt. Amb la profecia del 
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preexili i l’exili, aquest marc desapareix i els profetes denuncien obertament la idolatria 

de la violència generadora de mites. Aquesta revelació veterotestamentària 

probablement assoleix el seu apogeu al llibre de Job, en alguns salms i als Poemes 

del Servidor Malalt, l’Ebed Jahvè del segon Isaïes. Un dels valors d’aquests textos és 

el fet d’explicitar de manera perfecta el paper del boc expiatori com a fundador de la 

comunitat religiosa, al marge de qualsevol context específic. Totes les escoles 

d’exegetes, principalment les d’obediència jueva i cristiana, han intentat imposar el seu 

propi context a costa de tots els altres, sense arribar a adonar-se que allò que desvela 

en primer lloc la revelació és el mecanisme generador de tota cultura humana. 

De la mateixa manera, una lectura antropològica que no contradiu la fe religiosa 

descobrirà en la passió de Jesús als Evangelis una revelació de la violència humana. 

La víctima perfecta no mor a fi de satisfer les exigències d’una divinitat de tipus 

sacrificial. La perfecció de Jesús consisteix a renunciar a la reciprocitat violenta i a les 

proteccions sacrificials que l’acompanyen. En revelar per complet el joc mimètic de la 

violència, Jesús amenaça el seu regne i desencadena contra si mateix la polarització 

unànime que constitueix el secret per excel·lència del príncep d’aquest món, 

l’assentament de la seva dominació. 

En lloc de totes les lleis religioses anteriors, l’Evangeli institueix un únic manament: 

«Renuncia a les represàlies i a la venjança sota totes les formes». No es tracta d’un 

projecte utòpic o del somni anarquista i bondadós d’un reformador romàntic. Atès que 

el mecanisme victimari ha de romandre incomprès per ser operatiu, la seva total i 

completa revelació va privant lentament la humanitat que la disfruta de qualsevol mena 

de protecció sacrificial. 

La lectura sacrificial de molts temes evangèlics pateix distorsions sacrificials. En la 

lectura no sacrificial, tots els temes troben el seu espai, però estan despullats de 

qualsevol mena de referència a un déu venjador. El tema apocalíptic es converteix en 

una premonició racional d’allò que els homes corren perill de fer-se mútuament i de no 

fer al seu entorn si continuen menyspreant, en un món dessacralitzat i sense parapet 

sacrificial, l’advertència evangèlica contra la venjança. 



Teatre Nacional  
de Catalunya 
Plaça de les Arts, 1 
E 08013 Barcelona 
Tel. 34 933 065 700 
Fax 34 933 065 701 
info@tnc.cat 
www.tnc.cat 

 

 

 - 17 - 

Lluny de trobar-se pràcticament esgotat, com creuen molts, és possible que l’efecte de 

la revelació judeocristiana només hagi estat retardat per la ineptitud universal per llegir 

correctament els textos, la seva llum subversiva filtrada pels vels sacrificials que tant 

les lectures antireligioses com les lectures religioses tradicionals han projectat sobre 

ells. 

En virtut de la lectura sacrificial dels Evangelis la cultura cristiana ha pogut conèixer les 

seves diferents fases. A l’Edat Mitjana, per exemple, veiem concordar els principis 

evangèlics, almenys superficialment, amb l’ètica aristocràtica de l’honor i la venjança 

privada. Amb el Renaixement, l’edifici es comença a desplomar i Shakespeare és un 

dels principals testimonis de l’esdeveniment. Ni tan sols un cop desaparegudes les 

guerres de clans, els duels i altres costums similars, la cultura s’ha alliberat per 

complet dels valors vinculats a la venjança. Encara que cristianes de nom, les actituds 

socials dels homes romandran, en allò essencial, alienes a l’autèntica inspiració 

judeocristiana. 

Si hem de ser francs, aquesta inspiració no desapareix mai, però molts cops és massa 

feble per oposar-se victoriosament als compromisos que defineixen les diferents 

èpoques històriques, així com per tenir plena consciència de si mateixa. La seva 

influència és la d’una força ambigua i anònima, que pot aparèixer com una pura i 

simple subversió de tots els valors i actituds socials. 

Evidentment, Hamlet no és un covard; ja hem vist que la seva inacció respecte de les 

ordres de l’espectre obeeixen a la seva ineptitud per mobilitzar en el seu interior els 

sentiments apropiats. L’obra mai aporta l’explicació directa i sense ambigüitats que 

desitjaríem d’aquesta incapacitat. Hamlet no rebutja l’esperit de venjança; mai formula 

directament la repugnància que li inspira l’ètica de la venjança. Aquest silenci resulta 

encara més temible per a la meva tesi en la mesura que som en una època en què la 

venjança sagnant es troba en retrocés i fins i tot el seu mateix principi és àmpliament 

contestat. Però des d’una perspectiva dramàtica i literària, el silenci de Shakespeare 

no té res d’estrany. Hamlet pertany a un gènere que es basa totalment en l’ètica de la 

venjança. Una revenge tragedy no és el vehicle ideal per a una diatriba contra 

aquesta. 
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Externament, Shakespeare respecta les convencions literàries del gènere al qual 

pertany Hamlet. En una tragèdia de venjança, l’eloqüència ha d’estar totalment al 

servei de la violència; la repugnància del protagonista respecte a aquesta, així com la 

repugnància de l’autor per l’explotació estètica que se li reclama, ha de romandre en 

un estat de pensament i sentiment no formulat. 

El geni de Shakespeare va convertir aquesta coerció en un èxit personal. El silenci que 

observa en el cor mateix de Hamlet s’ha convertit en una de les raons principals de la 

seva duradora fascinació exercida per aquesta obra, la seva característica més 

enigmàtica i més suggestiva des del punt de vista de la «modernitat». Com és 

possible? 

Si les meves observacions anteriors són exactes, la cultura humana deu estar 

vinculada a la venjança i a l’homicidi col·lectiu d’una manera massa fonamental perquè 

aquest vincle no sobrevisqui a l’evacuació de les formes físiques més grolleres de 

violència, començant per l’execució efectiva de la víctima. Si bé el ferment judeocristià 

no ha mort, es veu obligat a lliurar un fosc combat, i a uns nivells cada cop més 

profunds, contra la complicitat fonamental que uneix violència i cultura. Quan la lluita 

assoleix aquestes regions, ens manquen les paraules per descriure el que passa; cap 

concepte no pot englobar la mena de subversió a què es troben exposats en aquest 

cas els valors i les institucions. Quan el llenguatge defalleix, el silenci pot ser més 

expressiu que les paraules. 

A Hamlet, l’absència mateixa de qualsevol mena d’al·legat contra la venjança anuncia 

amb vigor el malestar del món modern. Fins i tot en la fase més recent del nostre 

desenvolupament cultural, una fase durant la qual la violència física i les sagnants 

venjances han desaparegut per complet o només impliquen les relacions entre Estats 

sobirans en una de les seves puntes i, en l’altra, mitjans marginals com el de l’hampa, 

tenim la sensació que cap obra basada en la venjança, per crítica que sigui respecte 

d’això, hauria de fer vibrar una corda realment profunda a la psique de l’home modern. 

En realitat, el problema no està totalment tancat, i l’estrany buit que ocupa aquí el 

centre de Hamlet es presenta com una expressió simbòlica del nostre malestar 

modern i occidental, expressió no menys poderosa que els intents més brillants 

realitzats per delimitar el problema. Em refereixo, evidentment, a la venjança 
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subterrània de Dostoievski o al «ressentiment» nietzschià. Els nostres «símptomes» 

recorden invariablement la inefable paràlisi de la voluntat, la innombrable alteració del 

caràcter de què són víctimes Hamlet i, també, gairebé tots els personatges de l’obra. 

Els mètodes tortuosos de la seva política, les extravagants conspiracions que 

ordeixen, la seva mania de veure sense ser vistos, la seva profunda afició pel 

voyeurisme i per l’espionatge, el virus que infecta el conjunt de les relacions humanes, 

tot això descriu molt bé la terra de ningú entre venjança i no venjança en què 

continuem vivint. [...] 

Tots els personatges a Hamlet presenten símptomes semblants. Això es deu al fet que 

el temps mateix, i no únicament el protagonista, està descentrat (out of joint). I quan 

aquest qualifica el seu esperit venjatiu de «tou», «malalt» o «espès», les seves 

paraules s’apliquen a tota la comunitat. Per poder jutjar correctament la naturalesa i 

l’amplitud de la malaltia en qüestió, cal adonar-se que, en aquesta obra, tots els 

comportaments que semblen dependre de l’estratègia o de la conspiració, poden ser 

igualment interpretats com a símptomes d’una venjança debilitada però encara viva. 

Quan un determinat tipus de conflicte esdevé endèmic, la seva estructura de 

reciprocitat surt a la llum del dia i tots podem preveure els moviments de l’adversari. 

Per actuar amb eficàcia, hem de vigilar-lo i agafar-lo a contrapeu contravenint la 

reciprocitat o, pel contrari, hem de fer el que la reciprocitat exigeix i recuperar l’opció 

que potser l’adversari ha refusat com a massa evident, l’opció que, per consegüent, és 

la menys previsible. 

En veure’s tothom en l’obligació de concebre les mateixes jugades estratègiques 

alhora, allò que a la llarga no deixa mai de perpetuar-se i de reforçar-se és la 

reciprocitat que tots s’esforcen a esquivar amb els mateixos procediments. Per tant, el 

pensament estratègic exigeix una subtilesa encara més gran; cada cop demana menys 

acció i més càlculs, fins al punt que al final resulta difícil distingir aquesta estratègia de 

la pura i simple inacció. És possible que la mateixa idea d’estratègia sigui en realitat 

una excusa estratègica per no enfrontar-se, almenys de moment, a la creixent 

impossibilitat de la venjança, l’esgotament de la venjança, ja massa destructora per 

constituir una opció real. Gràcies al concepte d’estratègia, els homes poden postergar 

indefinidament la seva venjança sense renunciar-hi mai. Igualment terroritzats per les 
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dues solucions extremes que se’ls ofereixen, la venjança total i l’absència total de 

venjança, continuen vivint el major temps possible a la terra de ningú de la dissuasió 

recíproca. [...] 

Com a «desmitificador», Shakespeare ens porta molt d’avantatge. Descobreix la versió 

moderna de la crisi sacrificial. El necessitem per entendre millor l’estranya situació 

històrica en què ens ha sumit l’irresistible domini de què gaudim, sobre el llenguatge, 

per exemple, i també sobre la matèria, a través de la tècnica. [...] 

El fracàs modern davant de Hamlet consisteix fonamentalment en l’absència de 

qualsevol mena de crítica davant l’ètica de la venjança. El psiquiatra veu en qualsevol 

renúncia a la violència encara que sigui temporal, un greu símptoma psicòtic; quant al 

crític tradicional, la venjança és per a ell una regla literària inviolable. No manca 

tampoc qui intenta interpretar Hamlet basant-se en aquesta o aquella ideologia de 

moda: la revolució, l’absurd, la voluntat de poder, etc. No és casualitat que allò sagrat 

de la venjança ofereixi un suport ideal a totes les màscares del ressentiment modern. 

Crec que el notable consens entorn a la venjança confirma la idea d’una terra de ningú 

hamletiana entre la venjança total i l’absència total de venjança, un espai típicament 

modern en el qual tot adquireix un regust a venjança bastarda. 

Cada deu anys, es proclama que vivim en un món totalment nou en què fins i tot les 

nostres principals obres mestres perden el seu sentit. Jo seria l’últim de negar que el 

nostre món presenta alguna cosa d’única, però també la tragèdia de Hamlet és única, i 

és molt possible que, en aquest cas, ens cobrim la cara per no veure què ens diu. No 

són les obres mestres les que han passat de moda: som nosaltres els que no estem a 

l’alçada de la nostra història. No veiem que aquesta esberla la barrera de convencions 

i ritualisme amb què rodegem l’obra, aquesta vegada, de la innovació i no de la 

tradició. A partir del moment en què, al voltant nostre, un nombre creixent 

d’esdeveniments, d’objectes i d’actituds proclamen, cada cop amb major insistència, el 

mateix missatge, ens veiem obligats, si no volem sentir-lo, a condemnar a la 

insignificança i a l’absurd una part creixent de la nostra existència. Gràcies als nostres 

aristarcs més de moda, avui hem arribat a la fase en què la història ja no té sentit, l’art 

ja no té sentit, el llenguatge i el sentit mateix ja no tenen sentit. 
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Per tranquil·litzador que resulti superficialment, l’absurd que teixim al nostre voltant 

ens lliure a les forces que empenyen Hamlet al tràgic desenllaç de la seva obra i que 

podria, en els nostres dies, conduir-nos a l’equivalent planetari del cinquè acte. 

No és evidentment una coincidència fortuïta que el món que va produir Hamlet fa 

quatre segles es trobi avui en un estrany destret històric que ens neguem a pensar fins 

al final. És també el món l’única llei religiosa del qual és la renúncia a la venjança, un 

món cada cop més condemnat a obeir aquesta llei... o a morir... 

He creat aquesta situació sense cap ajuda sobrenatural. És impossible acusar 

d’aquesta algun déu venjatiu. No tenim cap boc expiatori sobre el qual projectar una 

responsabilitat que reivindicàvem orgullosament a l’època en què no sospitàvem els 

perills que suposa. Avui sabem que no hi ha cap amenaça més gran per a l’home que 

l’home mateix, amb el seu afany de venjança. 

Quan la cultura moderna s’ha dirigit cap a la ciència i la filosofia i la vessant grega de 

la nostra herència s’ha revelat dominant —efectuant la mitologia pròpiament dita una 

mena de reaparició intel·lectual a través de disciplines com el psicoanàlisi—, el text 

judeocristià s’ha vist relegat a la perifèria de la nostra vida intel·lectual: en els nostres 

dies està totalment descartat. 

El resultat és que resulta totalment impossible entendre la nostra situació històrica 

actual. Estem començant a endevinar que en el nostre paisatge intel·lectual hi manca 

alguna cosa essencial, però no ens atrevim a preguntar-nos seriosament de què es 

tracta. La perspectiva és massa terrorífica. Fingim que no veiem la desintegració de la 

nostra vida cultural, la terrible futilitat dels jocs de marionetes que ocupen l’escenari 

durant aquest estrany entreacte de l’esperit humà. Sobre la terra ha caigut un silenci, 

com si un àngel es disposés a obrir el setè i últim segell d’un apocalipsi. 

Hamlet no és una festa gratuïta del llenguatge. És possible desxifrar aquesta obra de 

la mateixa manera que és possible desxifrar el nostre món, a condició d’entendre que 

l’obra posa en qüestió la venjança. Així és com Shakespeare pretenia que es llegís 

Hamlet i així és com s’hauria d’haver llegit aquesta obra des de fa molt de temps. Si 

avui, en un moment singular de la nostra història, nosaltres seguim sense poder llegir 

Hamlet a contrapèl de la idea de venjança, qui ho podrà fer? 
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«Olivera», dins Diccionari dels símbols  

Jean Chevalier i Alain Gheerbrant 

 

Arbre d’una grandíssima riquesa simbòlica: pau, fecunditat, purificació, força, victòria i 

recompensa. 

A Grècia, estava consagrada a Atenes i la primera olivera, nascuda d’una disputa 

d’Atena amb Posidó, es conservava com un tresor darrere de l’Erechteion. El que 

encara es pot veure avui en dia darrere de l’Acròpoli sembla que són els seus rebrots. 

Participa dels valors simbòlics atribuïts a Atena, de la qual és l’arbre sagrat. 

Les oliveres creixien en abundància a la plana de l’Eleusis. Estaven protegides i 

aquells que les malmetien eren duts davant de la justícia. Són com divinitats a l’himne 

homèric a Demèter, que introdueix precisament a les iniciacions eleusínies.1  

A tots els països europeus i orientals, revesteix significacions semblants. A Roma, 

estava consagrada a Júpiter i a Minerva. 

Segons una llegenda xinesa, la fusta d’olivera neutralitzaria algunes pocions i verins: 

cosa que li confereix un valor tutelar. 

Al Japó, simbolitza l’amabilitat, així com l’èxit en els estudis i les empreses civils o 

guerreres: arbre de la victòria. 

A les tradicions jueva i cristiana, l’olivera és símbol de pau: el colom du una branca 

d’olivera a Noè en acabar el diluvi. La creu de Crist, segons una vella llegenda, estava 

feta d’olivera i cedre. Així mateix, en el llenguatge de l’Edat Mitjana, és un símbol de 

l’or i de l’amor. Si a la teva porta hi puc veure fusta d’olivera daurada, t’anomenaré a 

                                                           

1 Celebracions rituals gregues en honor de Demèter consagrades al record del mite del rapte de la seva 
filla Persèfone per Hades i de l’ensenyament que la deessa donà, a Eleusis, a Triptòlem. 
L’esplendor dels misteris data del s VII aC. Hom els celebrava pròpiament a la tardor (grans eleusínies), 
però n’hi havia també una preparació —de caire catàrtic i amb un ritu solemne d’iniciació— a la primavera 
(petites eleusínies). El rapte de Persèfone, la recerca que en féu la seva mare i el pacte final amb Hades 
(la jove passaria sis mesos amb Hades i sis més amb Demèter) comportaven simbolitzacions de mort-
resurrecció i d’immortalitat, bé que originàriament tenien un significat simplement agrari. Processons, 
banys sacres i dejunis, com també sacrificis i jocs atlètics, precedien les representacions sagrades del 
mite, centre de les festes de la tardor. 
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l’instant temple de Déu, escriu Angelus Silesius inspirant-se en la descripció del 

Temple de Salomó. 

A l’Islam, l’olivera és l’arbre central, l’eix del món, símbol de l’Home universal, del 

Profeta. L’arbre beneït està associat a la Llum, perquè l’oli d’oliva alimenta les llànties. 

Semblantment, a l’esoterisme ismaelià, l’olivera al cim del Sinaí és una figura de 

l’Imam: és alhora l’eix, l’Home universal i la font de la llum. 

Es diu de l’olivera, considerada com l’arbre sagrat, que un dels noms de Déu o algun 

altre mot sagrat es troba escrit a cadascuna de les seves fulles; i la baraka del seu oli 

pot ser tan forta que es pot fer créixer la quantitat d’oli d’ella mateixa i esdevenir 

perillosa. En algunes tribus, els homes beuen oli d’oliva per augmentar el seu poder de 

procreació (WESR, 107). 

L’admirable verset corànic de la Llum (24, 35) compara la llum de Déu a un nínxol on 

es troba una llàntia, la llàntia en un vas, el vas com un astre de gran esclat; aquesta té 

la seva llum d’un arbre beneït, l’olivera —ni d’est ni d’oest— l’oli de la qual il·lumina, o 

gairebé, sense que el foc ni la toqui. 

Una altra interpretació del símbol de l’olivera identifica aquest arbre beneït amb 

Abraham, i amb la seva hospitalitat, que es mantindrà fins al Dia de la Resurrecció 

(HAYI, 285, 294). L’arbre abrahàmic dels benaurats, del qual parla el hadîth següent, 

també seria l’olivera. L’olivera simbolitza en definitiva el Paradís dels escollits. 
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L’olivera, símbol de la cultura democràtica  

 

L’autòcton Cècrops, que tenia un cos meitat d’home i meitat de drac, fou el primer rei 

de l’Àtica, i la terra, abans anomenada Acte, es digué Cecròpia en record seu. Conten 

que durant el seu regnat, els déus decidiren ocupar les ciutats en les quals cadascú 

rebria els seus honors particulars. Posidó fou el primer a arribar a l’Àtica i, donant un 

cop amb el trident al bell mig de l’acròpolis brollà aigua de mar en el lloc que ara 

anomenen Erectèon. Després hi arribà Atena, que posant Cècrops com a testimoni de 

la seva presa de possessió plantà una olivera, que encara ara ensenyen al 

Pandròsion. En produir-se una disputa entre tots dos pel domini del país, Zeus els 

separà i per a aquest litigi designà jutges, no pas Cècrops ni Crànaos, com han dit 

alguns, ni tampoc Erisícton, sinó els dotze déus. D’acord amb el veredicte, el país fou 

atorgat a Atena, perquè, segons el testimoni de Cècrops, va ésser la primera que 

plantà l’olivera. Així, doncs, Atena anomenà la ciutat Atenes en honor seu, i Posidó, 

indignat, inundà la plana Triàsia i submergí l’Àtica sota el mar. 

(Apol·lodor, Biblioteca, 11114) 

 

Vet aquí la causa que Varró refereix per al nom d’Atenes, el qual prové sens dubte de 

Minerva, anomenada en grec Athena. En un indret de la ciutat va aparèixer, de sobte, 

una olivera i, en un altre lloc, va brollar un corrent d’aigua. Aquests prodigis van 

impressionar el rei, que va consultar Apol·lo Dèlfic per saber a què eren deguts i com 

havia d’actuar. Apol·lo li va respondre que l’olivera assenyalava Minerva, i l’aigua, 

Neptú, i que estava en la potestat dels ciutadans posar a la ciutat el nom d’un d’aquells 

dos déus als quals es devien aquests prodigis. Quan Cècrops fou assabentat d’aquest 

oracle, convocà tots els ciutadans d’un i altre sexe (car la ciutat tenia el costum que les 

dones també intervinguessin en les deliberacions públiques). Així doncs, en consultar 

el poble, els homes van votar a favor de Neptú i les dones a favor de Minerva, i, com 

que va escaure’s que hi havia una dona més, va vèncer Minerva. Llavors Neptú, irritat, 

va devastar les terres dels atenesos amb les ones encrespades del mar, puix que per 

als dimonis no és difícil donar més extensió a unes aigües qualssevol. Per aplacar la 

seva ira, segons diu el mateix autor, els atenesos van imposar un triple sacrifici a les 
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dones: no participar en endavant a cap votació, no transmetre el seu nom als fills i no 

ser anomenades ateneses. Així, aquella ciutat, mare i nodrícia de les arts liberals i de 

tants i tan grans filòsofs, l’exponent més il·lustre i noble de Grècia, per una burla dels 

dimonis sobre el litigi del seu déu i la seva deessa i sobre la victòria per mitjà de les 

dones de la deessa, va rebre el nom d’Atenes; i la ciutat, ferida pel vençut, va ser 

obligada a castigar la victòria de la vencedora, per un temor més gran de les aigües de 

Neptú que de les armes de Minerva. Car, tot castigant així les dones, també Minerva, 

que havia vençut, fou vençuda, i no va assistir les qui l’havien votada, de manera que, 

malgrat que haguessin perdut el dret de vot i el dret de posar als fills el nom matern, 

els fos almenys permès d’anomenar-se ateneses i guanyar el nom de la deessa que 

amb el seu vot havien fet triomfar sobre el déu. 

(Sant Agustí, La ciutat de Déu, XVIII, 9) 
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«L’hort dels cirerers  europeu», dins El desig teatral d’Europa  

Dan Urian 

 

Introducció 

«Tot el món és un hort», aquest és el punt de partida del treball escenogràfic de 

Giorgio Strehler per a L’hort dels cirerers d’Anton Txèkhov al Piccolo Teatre de Milà, el 

1974 i més tard a l’Odéon Théâtre de París. Strehler va transformar L’hort dels cirerers 

en «l’espectacle clau» de tota Europa. 

«Els espectacles clau» projecten el procés d’aclariment i debat públic que es mou fora 

del teatre, i apareixen en èpoques en què el canvi de debat passa al davant del canvi 

social o dins d’una part d’aquest canvi. La singularitat d’aquests «espectacles clau» és 

la forma de presentar els temes socials o polítics controvertits. De vegades fan servir 

mitjans indirectes com, per exemple, la tria d’una estètica actual que ajuda a presentar 

als espectadors els canvis de les normes socials o del pensament polític. 

Els espectadors de L’hort dels cirerers de Strehler, primer a Milà i després a París, 

estaven situats entre dues èpoques, entre dues generacions europees: una als anys 

seixanta, anys d’enfortiment de la Comunitat Econòmica Europea, de la supressió dels 

aranzels, sobretot cap a la fi dels seixanta, amb el canvi de govern de De Gaulle i 

Pompidou, la supressió dels aranzels i l’agreujament del problema de l’agricultura amb 

els enormes excedents agraris; els espectadors també van experimentar la revolució 

contracultural que va arribar al seu punt àlgid amb les revoltes dels estudiants el maig 

del 1968 a París. 

La segona època va ser als anys setanta: la Comunitat Econòmica Europea s’amplia 

amb l’annexió d’Irlanda, Gran Bretanya i Dinamarca, arriba la fi de les dictadures a 

Portugal i a Espanya i s’incrementa la participació econòmica de la Comunitat en 

l’economia dels països amics, acompanyada de la transferència d’una suma 

considerable per a la creació de llocs de treball i infraestructures en zones deprimides. 

És una època de grans canvis en la societat, que toquen a cadascun dels espectadors 
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—alguns dels quals ferits per aquests canvis i altres, més semblants als joves Ània i 

Trofimov, que els anhelen i desitgen. 

Aquest Hort dels cirerers (de 1974) expressa el temps contemporani a la representació 

i Strehler, que és part del canvi en el terreny teatral que s’estén d’Itàlia a Europa, crea 

la «representació clau», influït per les circumstàncies del moment i, al mateix temps, 

influeix en aquestes circumstàncies. 

 

L’obra de Txèkhov 

L’hort dels cirerers, d’Anton Txèkhov, que va ser representada per primer cop al Teatre 

de les Arts de Moscou (1904), és especialment apropiada per debatre el lligam entre el 

teatre i la identitat nacional i social constituïda, com en els països europeus. L’obra 

tracta de la família del propietari d’una hisenda a Rússia, al començament del segle 

XX. La família ha anat a menys i ha d’abandonar la propietat on hi ha el famós i 

meravellós hort dels cirerers. Txèkhov va escriure una comèdia i va arribar a anotar 

sota el títol de l’obra: «Comèdia en quatre actes». Les cartes que acompanyaven la 

preparació de la representació incloïen moltes observacions en què Txèkhov descriu 

l’obra als actors com una comèdia o, en alguns moments, una farsa. A l’obra hi ha 

moltes imatges i efectes còmics que et fan riure. És possible que Txèkhov triés una 

comèdia amb l’objectiu de disminuir la confusió emocional dels espectadors i així fer-

los entendre una mica, de lluny estant, els canvis de la realitat social a la Rússia del 

seu temps. 

Txèkhov estava convençut que havia escrit una obra que només podien entendre els 

russos. Setmanes després d’acabar-la d’escriure, va saber que es volia traduir L’hort 

dels cirerers al francès. En la carta que va escriure a la seva dona, l’actriu Olga 

Knipper (el 24 d’octubre de 1903) es mostrava sorprès: 

A sant de què s’ha de traduir la meva obra al francès? Quina necessitat n’hi ha? És ridícul! Els 

francesos no entendran en Lopakhin, ni la venda de la finca, així que s’avorriran. No n’hi ha cap 

necessitat, preciosa meva, no cal, ni a Berlín, ni a Viena... l’obra no tindria l’èxit, perquè allà no hi ha 

billar, ni Lopakhin, ni tampoc estudiants com Trofimov. 
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Txèkhov ja sabia que la seva carta era irònica, i així és com cal llegir-la. Havia fet 

llargues estades a França, viatjava a altres països, Itàlia, Alemanya, Àustria. Sembla 

que ja sabia que a Anglaterra i a França feia segles que es jugava al billar i és possible 

que veiés a França tipus com Lopakhin, l’home de negocis nou i com Trofimov, 

l’estudiant revolucionari. Però, sobretot, Txèkhov estava integrat a la realitat de la 

societat russa. Encara que va mantenir una mena de neutralitat política (al revés que 

Màxim Gorki i el seu amic de l’ànima Lev Tolstoi), Txèkhov va dedicar una llarga 

temporada a escriure un informe sobre l’illa de Sakhalin i sobre la cruel condemna dels 

delinqüents a la Rússia tsarista. El sociòleg V. H. Bruford, que va estudiar Rússia 

mitjançant l’obra de Txèkhov, pren com a referent L’hort dels cirerers per debatre el 

tema de la classe social del propietari de la hisenda, considerant que el dramaturg hi 

descriu l’extinció d’aquesta classe social: 

No a causa de les circumstàncies personals o nacionals, sinó dels potents canvis de les condicions de 

vida. L’obra simbolitza, de manera poètica, però sense perdre el contacte amb la realitat, el pas, a 

Rússia, d’una societat agrícola a una altra societat que travessa un procés accelerat d’industrialització. 

És possible que les diferències socials, polítiques, econòmiques i tecnològiques que 

existien a l’època de Txèkhov entre Rússia i l’Europa occidental, fes difícil d’entendre 

la relació entre L’hort dels cirerers i la societat anglesa, francesa o italiana. 

A Europa, l’obra havia patit, en el passat, d’una traducció, adaptació i posada en 

escena lenta, trista i fins i tot avorrida, que no coincidia amb la intenció del dramaturg. 

És el que va passar a la representació de L’hort dels cirerers, de Sacha Pitoëff, a París 

(1965), va durar cinc hores i «una part del públic va dormir des del començament fins 

al final». 

Però als anys setanta del segle XX, molts directors de teatre europeu es van afanyar a 

col·locar L’hort dels cirerers a les seves companyies, a apropar-la al seu temps, sense 

que canviessin les identitats dels personatges russos i el seu discurs. A l’enquesta que 

es va fer al Regne Unit (2000) sobre quina era l’obra estrella del segle XX, els britànics 

van triar L’hort dels cirerers, entre altres obres famoses de la seva cultura, i la van 

col·locar en primer lloc. Directors, actors, i especialment el públic, van entendre l’obra 

com una al·legoria humana i social i no els va ser difícil relacionar-la amb la seva 

trajectòria vital. Quan es va traduir l’obra de teatre, la «pèrdua» més gran va ser una 
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part de l’ingredient «rus», però la manera de dirigir-la va fer possible la seva integració 

en el moment i el lloc de la representació. 

 

El perquè de l’èxit a Europa 

Quines són les explicacions de l’èxit de l’obra, especialment a Europa? Les diverses 

interpretacions de L’hort dels cirerers «permeten» moltes adaptacions en contextos 

canviants. Francis Fergusson va entendre l’obra com un «poema escènic sobre el 

dolor que hi ha en el canvi». Shlomit Rimon va trobar que la comunicació verbal al jardí 

de l’obra el transformava d’estrena de moda a símbol de l’experiència perduda de 

Gàiev i Ranevskaia (Lubov Andreievna Ranevski), els amos de la propietat i, com ells, 

el retorn a la seva infantesa i «l’anul·lació» del pas del temps. Tanmateix, l’èmfasi en la 

manca de canvi posa al descobert l’opinió de Rimon: «l’immobilisme i l’estancament 

que caracteritzen les seves vides». 

L’obra s’adapta al temps i al lloc i es nodreix de la centralitat del jardí / l’hort com a 

símbol. Txèkhov, que fa servir una mena de mecanisme que rebutja tota classe 

d’aforismes metafòrics o simbòlics dels seus espectacles anteriors, desenvolupa a 

L’hort dels cirerers el jardí com a símbol literari, com a part de l’escenografia i com a 

nom de l’obra. Sobre la preocupació per la tria del nom, diu Constantin Stanislavski: 

Txèkhov primer volia que es digués Vishneviy Sad, però després el va canviar per Sad 

Vishneviy. Del nom «”Verger florit” al nom comercial ·Jardí ornamental”, que no és 

rendible». El director interpreta la tria del títol com a símbol de la posició agònica dels 

amos de la propietat russa, encara que aquest títol també seria adequat als canvis que 

es produeixen amb la decadència del grup hegemònic a tot arreu i en qualsevol temps. 

Abans de començar a redactar l’obra, Txèkhov va escriure al director Constantin 

Stanislavski (5 de febrer del 1903): «Al meu cap ja està acabada. Es diu L’hort dels 

cirerers, consta de quatre actes. En el primer, a través de la finestra, es veuen cirerers 

florits, un jardí, tot blanc...» 

L’autor volia l’hort a l’escenari. A la presentació del primer acte Txèkhov indica que: 

«Els cirerers estan florits» i a la carta a la seva dona Olga Knipper, que va encarnar el 

paper de Ranevskaia, la mestressa de la propietat (20 de novembre de 1903), 
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Txèkhov no vol que la casa sigui de dos pisos perquè: al pati no hi tocaria prou el sol i 

no hi floririen els cirerers. Vladímir Nemiróvitx-Dàntxenko, que era el director suplent 

del Teatre de les Arts de Moscou, va escriure sobre l’escenari ideal (20 de novembre 

de 1903): «Als espectadors els cal una finestra per on l’hort dels cirerers penetri dins 

de les cambres». 

Lopakhin, fill de pagesos, compra la hisenda a preu públic i desencadena el canvi. 

L’hort dels cirerers fa passar l’espectador, de l’equilibri social de l’amo de la hisenda, 

esquerdat, «antic», a l’ordre «nou» capitalista. John Tulloch opina que l’obra tracta del 

moviment social canviant. A la part central, segons aquesta interpretació, Lopakhin 

s’entristeix especialment com un personatge realista i de vegades també com un 

personatge no estereotipat. 

La princesa Nina Andronikova Toumanova, com d’altres comentaristes, s’inclina per la 

forma estereotipada dels personatges. Ella es va imaginar, el 1937, la «continuació» 

de la història dels personatges de L’hort dels cirerers: «Els Lopakhins són rics, els 

kulaks s’han empobrit gairebé del tot. Els Gàievs ho perden tot i els Ranevskaies què 

fan? Venen vestits en botigues dels Champs Elisées o de la Cinquena Avinguda...». 

Els pronòstics de la princesa respecte dels amos de la propietat és possible que 

s’hagin «acomplert», però sembla que el de Lopakhin no el va encertar. Lopakhin no 

és un kulak, sinó un dels empresaris que posen en marxa els motors de l’economia, 

fins i tot cent anys després. És així com es va fer sovint el seu personatge al teatre, i 

no representant la classe social extingida. És possible que Lopakhin sigui la raó 

principal per la qual L’hort dels cirerers es va continuar fent a diversos escenaris 

d’Europa. 

També pot ser que l’origen de l’interès especial de Txèkhov per Lopakhin sigui la 

proximitat del personatge amb la seva pròpia biografia. El pare de Txèkhov i el pare de 

Lopakhin, segons s’evidencia en començar l’obra, eren botiguers i tots dos pegaven 

els seus fills. El dramaturg no volia que l’aparença escènica del fill d’un mugic fos 

estereotipada. Estava especialment amoïnat pel repartiment dels personatges. Temia 

que si no trobava els actors adequats, «l’obra fracassaria» (carta a Knipper, 30 de 

novembre de 1903). A la carta a Nemiróvitx-Dàntxenko (el 2 de novembre de 1903) 

escriu: «Si Lopakhin és dèbil i està representat per un actor dèbil [mediocre], 
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s’arruïnaran el paper i l’obra». Txèkhov va triar Stanislavski per encarnar la figura de 

Lopakhin: «tu pots fer-ho de manera brillant» (a la carta del 30 d’octubre), però 

Stanislavski va triar fer el paper de Gàiev. Era un actor talentós, intel·ligent, d’aspecte 

seductor i amb molt encant personal i no va voler que el públic l’identifiqués amb el 

representant d’una classe de la qual es malfiava. 

En el llibre de posada en escena de la representació es van trobar algunes 

expressions desagradables del director sobre Lopakhin i allò que, a parer seu, 

representava. Quan Lopakhin anuncia a Ranevskaia que ha comprat la hisenda, 

s’agenolla davant seu, segons les anotacions del dramaturg i del director, li besa la mà 

i sanglota. «Per què no l’ajuda?» es pregunta Stanislavski i respon en francès: «Les 

affaires sont les affaires» (els negocis són els negocis). 

Per al dramaturg, el resultat és decebedor: Ranevskaia i Gàiev s’han transformat en el 

centre de l’obra i Lopakhin queda arraconat. Sembla que en diverses representacions 

de l’obra, es conservava una mena de tradició, en contra de la intenció de Txèkhov, de 

posar en primer pla els amos de la propietat amb els actors més bons, i deixar de 

banda la figura important de Lopakhin. 

Txèkhov, que coneixia el perill de fer un Lopakhin superficial, va explicar a Stanislavki 

(a la carta del 30 d’octubre de 1903): «Cal que el personatge de Lopakhin el faci un 

actor que no sigui baladrer. Tampoc no cal que sigui un comerciant, sigui el que sigui. 

Un home tendre... ha d’actuar dignament de manera entenedora, sense trucs. A mi em 

sembla que és el paper central de l’obra». En una altra carta, Txèkhov descriu 

Lopakhin com una mena d’hibridació entre botiguer i conferenciant de medicina de la 

universitat de Moscou. 

Aquesta caracterització explica el tipus de relacions entre Lopakhin i Trofimov, 

l’intel·lectual de l’obra, una barreja de provocació mútua i afecte evident. Ell va vestit 

realment amb la roba de la posició social nova, encara que també es concedeix una 

ironia personal: «Jo vaig amb una armilla blanca i sabates grogues, ben bé arracades 

d’or en el morro d’un porc... sí, sóc ric, tinc molts diners, però si hi rumio i hi reflexiono 

una mica, un mugic sempre serà un mugic...». 
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Lopakhin no és un personatge al qual la pobresa i el deteriorament de la llengua donin 

fe dels seus orígens. Ell adquireix amb totes les seves forces la «riquesa de la cultura» 

i parla un rus del «cercle Ranevskaia» amb «errors» lleus (com al tercer acte, quan 

està begut). Harai Golomb atribueix a Lopakhin «un talent lingüístic no menyspreable 

[que] es manifesta com un llampec fulgurant» i de vegades un balbuceig dirigit contra 

l’actitud estereotipada d’ell. 

Lopakhin, entre tots els personatges de l’obra, és conscient de la importància del 

temps. És un home impetuós, que camina a grans passes i per un camí recte, i que 

«mentre camina sacseja els braços» (carta a Nemiróvitx-Dàntxenko del 2 de novembre 

de 1903). Lopakhin no pot estar sense feina i de l’atur que es desprèn de la visita a 

Ranevskaia, explica: «Senzillament, no sé què fer amb les mans. Van pengim-penjam, 

així, com si no fossin meves». Però aquestes mans grolleres, «bellugadisses», tenen 

un dits prims, ben tendres, com d’artista, diu Trofimov, que certifiquen «diguem... una 

ànima fina i dolça...». El moviment de les mans ens mostra el personatge i els seus 

hàbits socials. El personatge de Lopakhin s’aguanta, es recolza —en gran mesura— 

pel disseny dels altres personatges de l’obra. En especial, els seus opositors, els 

propietaris de la hisenda que no tenen habilitat pràctica, i que mai no han treballat. 

Olga Knipper va explicar que, quan preparava el paper de Ranevskaia, mirava de 

comprendre per què al personatge, a l’obra, li queia tot de les mans. L’explicació la va 

trobar en la perplexitat interna i constant de la propietària i amb la dificultat que té 

d’enfrontar-se amb la realitat. A la representació, les mans de Knipper donen testimoni 

de les angoixes del personatge —mans que juguen suaument amb el mocador, 

agitades i nervioses, i que sovint sembla que no poden agafar res. Sobretot, quan mira 

si duu diners a la bossa o quan busca xavalla per fer almoina. Quan Lopakhin declara 

que ha comprat la hisenda, s’aixeca de la cadira amb feixuguesa i deixa caure els 

braços a banda i banda sense salvació. 

La centralitat de Lopakhin a L’hort dels cirerers es recolza per part de l’autor en el 

patró «amagat» de la hisenda i també en la socionarrativa de la història d’amor que no 

va bé. Una de les estructures amagades de l’obra són les indicacions de Txèkhov de 

les desenes d’aturades, marcades per ell com a «pausa». Aquestes pauses marquen, 

alternativament, reflexions, canvis de tema, una frase interrompuda o una expressió 
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emotiva. Una d’aquestes «pauses» (tota l’obra es prepara de cara a l’aturada i està 

influïda per ella fins que s’acaba), es troba al tercer acte i és l’única pausa d’aquest 

acte fulminant i frenètic. Parla del dia de la venda pública de la hisenda, el 22 de 

novembre. La tensa espera dels resultats de la venda es fa més difícil a causa de la 

forçada gala festiva que han muntat els propietaris de la hisenda. Aquest acte és dels 

més alegres que hi ha en les obres de Txèkhov: tots els personatges són dalt de 

l’escenari, amb figurants afegits que fan de públic. Els mobles i el canelobre sumptuós 

ens parlen del passat opulent. A la part de dalt de l’escenari, en especial Ranevskaia, 

els espectadors es troben amb expressions de recel i de por. La pregunta, si la 

hisenda s’ha venut i a qui, es repeteix sis vegades i dóna l’acte per acabat. 

L’actor i director Vsevolod Meyerhold va escriure a Txèkhov (8 de maig de 1904): «El 

tercer acte produeix una impressió semblant al mateix so que sent el malalt del teu 

conte Tifus. Goig on hi sentim veus de mort». Passats dos anys, el 1906, afegeix: 

«[l’acte] conté una melodia trista fonamental amb canvis d’humor en pianissimo amb 

llampecs de forte (el patiment de Ranevskaia) i de fons l’acompanyament dissonant de 

la xerrameca monòtona de l’orquestra desolada i la dansa de les despulles animals». 

Enmig d’aquella barreja de veus, música, danses i conjurs, que Meyerhold compara a 

«Enrenou» (nom d’un teatre ambulant d’espectacles de titelles rus), entra Lopakhin i 

anuncia: «Jo l’he comprada» i a continuació de la declaració «Vària lliura el feix de 

claus del seu cinturó, el llença a terra, al bell mig de la sala». 

Després d’aquest anunci («Jo l’he comprada»), Txèkhov instrueix sobre l’única 

«pausa» de l’acte. L’escenari és de Lopakhin, que n’ha estat absent durant mig acte 

mentre es feia la venda pública. Mig begut i ebri pel triomf, proclama: 

Si mon pare i mon avi s’aixequessin de la seva tomba i veiessin el que ha passat aquí, com el seu 

Ermolai, l’Ermolai apallissat, l’ignorant, que voltava descalç tot l’hivern, com aquest Ermolai ha comprat 

la hisenda més bonica del món! He comprat la mateixa hisenda on mon avi i mon pare van ser esclaus, 

on no els deixaven ni entrar a la cuina. 

Lopakhin apressa els músics perquè toquin, ell «alça les claus, els adreça un somriure 

afectuós»; «Ella llença les claus, vol fer veure que ja no és la mestressa de la casa 
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aquí...» (allà). El feix de claus faran servei al flamant propietari al final de l’obra, quan 

tancarà les portes de la casa. 

La història d’amor entre Vària i Lopakhin no s’acaba amb la «cerimònia» d’intercanvi 

de propietaris de la hisenda. Txèkhov, que se sent proper a Lopakhin, és possible que 

tingui alguna reserva envers Vària que descriu com a «noia, seriosa i religiosa» (a la 

carta a Stanislavski del 30 d’octubre de 1903) i com «una monja, ximpleta, 

ploramiques, etc., etc.» (en una carta a Nemiróvitx-Dànetxenko del 2 de novembre de 

1903). Vària està enamorada de Lopakhin, («d’un busca-raons insignificant no se 

n’hauria enamorat pas», afegeix) però Lopakhin no pot oferir-li casament. 

El motiu principal del fracàs del compromís és social. Txèkhov ho indica diverses 

vegades, especialment aquestes dues en què Vària «estomaca» Lopakhin. Vària, que 

fa de governanta i la seva posició social és de filla adoptiva, ocupa un lloc intermedi. Al 

tercer acte, corre darrere del comptable que ha trencat el pal de billar, brandant el 

bastó que el vell majordom havia oblidat. Com en una comèdia que de vegades és una 

farsa, en lloc d’Epikhodov, entra Lopakhin que acaba d’arribar de la subhasta pública. 

Vària no tenia intenció de pegar-lo sinó que precisament espera que ho faci la seva 

dona. En una versió anterior de l’obra, la topada amb el pal era real, però en la darrera 

versió Txèkhov la va eliminar, sembla que per dirigir l’atenció de l’espectador cap al 

gest. 

Lopakhin respon com un mugic davant de la seva mestressa: li dóna les gràcies d’una 

manera humil i se’n burla, ja que realment el bastó no el toca. Aquest és l’instant just 

abans del punt àlgid de l’obra, Txèkhov ens hi prepara minuciosament. Lopakhin, que 

repeteix moltes vegades que és fill de pagesos i també recorda les fuetades que 

rebien constantment en el passat, revela, de broma i amb expressió aparentment 

humil, la seva sensibilitat per la ruptura social. Vària, des del seu punt de vista, torna 

per un moment a ser la mestressa de la hisenda que pega un pagès seu. Aquesta 

situació s’esdevé, amb molta ironia, just abans que Lopakhin es proclami amo de la 

hisenda. Al teatre, l’autor accentua la seva intenció quan la repeteix més d’una 

vegada. Sembla que aquest és el paper de la segona vegada, quan Vària «pega» 

Lopakhin. Al quart acte, quan Lopakhin no demana la seva mà com s’esperava, «ella 

treu un paraigua d’una bossa. Sembla que té la intenció de fer-lo servir per pegar-lo. 
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Lopakhin fa veure que s’espanta», ella s’esgarrifa: «Què et passa... què et passa... no 

tenia cap intenció». Segurament Vària no volia pegar Lopakhin i Lopakhin fa el 

pallasso, encara que l’objectiu de la repetició de la situació no fos només còmic. 

Aquesta repetició posa l’accent en la impossibilitat d’aparellament entre el pagès 

d’abans i la senyoreta del passat. Entre cop i «cop», Ranevskaia empeny Lopakhin 

cap a la cambra on hi ha Vària perquè li demani la mà. En aquesta escena, Lopakhin 

no fa el que s’espera que faci: deixa anar uns quants comentaris, fins i tot sobre el 

temps que fa, i se’n va. 
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«Dimecres de cendra », diari Ara , 9 de febrer de 2013  

Narcís Comadira 

 

Avui és dissabte de Carnaval, aquesta disbauxa una mica forçada, afegida a la 

disbauxa habitual. La gent es disfressa, com si tot l’any no hi anés, de disfressada; 

menja porc, com si tot l’any no en mengés, de porc; mira de concedir-se tota mena de 

plaers, com si tot l’any no ho fes. Carnaval, en els temps que vivim, és la festa més 

absurda que hi pugui haver. Però avui és dissabte de Carnaval i això vol dir que 

dimecres vinent és Dimecres de Cendra. 

Quan jo era petit, ens posaven una ditada de cendra al front i ens deien allò del pulvis 

es et in pulverem reverteris . No ho enteníem massa. Érem pols i ens tornaríem pols, 

d’acord, però faltava encara molt de temps. El febrer brillava, a fora, amb la seva 

tramuntaneta, feia fred i els ametllers florien. Què ens havien d’explicar. Ens deixàvem 

posar la ditada de cendra al front i la portàvem orgullosos tot el sant dia, perquè, de 

fet, tot allò tenia poc a veure amb nosaltres. El Dimecres de Cendra era la porta de la 

Quaresma, la Santa Quaresma, com en deien, i si la Quaresma era santa, d’alguna 

manera volien dir que els altres dies no ho eren. La Quaresma era temps de sacrificis, 

de dejuni i abstinència, però per a això els grans havien trobat tantes excuses com 

calgués. S’anava a la llibreria Geli i es comprava un butlla, que et dispensava gairebé 

de tot. I si eres un nen, com era el meu cas, sempre necessitaves allò que en deien 

sobrealimentació. I és que es tractava de conjurar la tuberculosi, que era el mal lleig 

d’aquella època. O sigui que els nens no dejunàvem. I no menjar carn els divendres 

era prou atractiu, perquè era el dia del bacallà, cosa deliciosa, i a més, era el dia dels 

brunyols. O sigui que, de sacrifici, cap ni un. Però sí que tot plegat era una prova del 

poder dels capellans. I llavors, que el Carnaval hauria tingut sentit, com a sortida i 

alliberament, estava del tot prohibit. 

Temps era temps, el Dimecres de Cendra era important en la nostra societat creient. I 

va inspirar grans poetes com ara Maragall, Carner i T. S. Eliot. Per als poetes era una 

data suggeridora perquè significava l’inici del recolliment, del retorn a un mateix, de la 

consciència de l’exili interior indispensable per a qualsevol obra realment creativa. Ara 
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tot això fa riure. Som a l’era del glamur, de la fama, de l’exhibicionisme continu a les 

anomenades xarxes socials, que sí, són xarxes, perquè atrapen. Ara vivim en un altre 

món, i així ens va. Empantanegats en la corrupció dels polítics i en la misèria cultural, 

potser caldria un Dimecres de Cendra col·lectiu, una Quaresma general del país per 

poder-ne sortir una mica més nets i esperançats. Parlem d’un estat nou, parlem d’una 

Catalunya independent i sobirana, però això, ¿quin sentit té, amb els polítics que 

tenim? ¿Quin sentit té, amb el concepte de cultura general del país? Una cultura que 

premia una pel·lícula muda com a millor pel·lícula en llengua catalana! Bé, potser sí 

que s’ha tractat d’un premi-denúncia de l’estat de la llengua, però em temo que no. En 

tot cas, ha estat un premi simptomàtic: allò que ens constitueix, com a persones i com 

a cultura, és mut. Un cultura de, només, coses extraordinàries. Que retalla el dia a dia 

per concentrar els pocs diners de què disposa en, per exemple, un Any Espriu, amb 

pressupost milionari! Una cultura autocomplaent d’uns quants, que es miren i es 

celebren les gracietes. Una cultura centrada en els mitjans de comunicació. ¿S’han 

fixat que tots els premis els guanyen periodistes? Una cultura complaguda a donar 

peixet al sentimentalisme, a explotar les pulsions més lacrimògenes. Com ens agrada, 

als catalans, que ens grapegin l’animeta! Per això hi va haver tants wagnerians en 

aquest país. Però entre Wagner i Polseres vermelles encara hi ha classes. Sí, ens cal 

un Dimecres de Cendra col·lectiu, una Quaresma col·lectiva, perquè un país nou, un 

estat nou, la independència i la sobirania, amb la corrupció que tenim, amb la cultura 

que tenim, amb una llengua muda, no té el més mínim interès. 
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«Setmana Santa », diari Ara , 23 de març de 2013  

Narcís Comadira 

 

Doncs sí, fa quatre dies que escrivia en aquest paper sobre el Dimecres de Cendra i 

ara ja som a les portes de Setmana Santa. Demà és Diumenge de Rams, dimecres la 

lluna farà el ple, la lluna de nissan dels jueus, que és la que ho mana tot; dijous serà 

Dijous Sant; l’endemà, Divendres Sant, i diumenge serà Pasqua. És a dir, entre demà i 

diumenge vinent transcorre això que en diem Setmana Santa, que ara els usos 

moderns han reduït a tres o quatre dies. 

 

Però malgrat tot, malgrat les retallades de santedat que ha sofert la setmana, l’aire em 

porta la mateixa olor de llorers florits, la mateixa bafarada dels violers marejadors, 

apilonats en gerros als peus dels monuments. Estic parlant dels monuments que es 

fan a les esglésies per reservar les hòsties consagrades fins l’endemà. I és que el 

Divendres Sant no se celebra l’eucaristia i, per tant, no es consagra, però els fidels bé 

han de tenir l’opció de combregar: el monument és la manera de posar en evidència 

aquesta reserva. Quan jo era petit, i jove, és a dir, fa més de tres-cents anys, les 

esglésies rivalitzaven per veure qui feia el monument més sumptuós, amb més flors, 

amb més palmons, amb més ciris. I la gent, l’espriuana bona gent, feia allò que se’n 

deia «visitar monuments». Mudats, anàvem de la catedral a Sant Feliu, de Sant Feliu 

al Carme, del Carme a les Beates, de les Beates al Sagrat Cor, del Sagrat Cor a les 

Adoratrius. Després, a l’Hospital i al Mercadal. I encara em deixo les Butinyanes i les 

Vetlladores, les Caputxines i les Esclaves i... Quants n’heu fet?, deia la tia Carmen. 

Arribàvem lassats a casa. Sort que ens esperaven aquells brunyols que havíem fregit 

el dia abans amb gran cura. Ara, la pastositat dels brunyols se’m barreja amb la 

bafarada dels violers: vaja, ja tornem a ser a Setmana Santa! 

 

El Diumenge de Rams havíem beneït els palmons i les palmes. Els nens, el palmó. 

Les nenes, la palma. Hi havia qui penjava a palmes i palmons tot de coses ensucrades 

i de coloraines. A casa era considerat una cosa d’un mal gust imperdonable. Només 

un llaç era permès, sobretot a les palmes. El dijous, al matí, a la catedral, el senyor 

bisbe consagrava els sants olis i rentava els peus a dotze vellets de les Germanetes 
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dels Pobres. El Divendres Sant era el dia de la processó. En algunes parròquies 

mataven jueus. Es tractava de fer soroll amb unes matraques o de donar cops als 

bancs amb un pal. No recordo haver-hi anat mai. Però els jueus eren molt dolents 

perquè havien matat Nostre Senyor. Era l’únic soroll permès. A casa ni ens deixaven 

obrir el piano. Sort que al vespre hi havia el gran espectacle de la processó. En la 

meva infantesa franquista la processó va ser molt potenciada. Es va convertir en un 

acte social molt ben vist. Es van crear confraries noves, amb capes onejants sobre les 

vestes, i es van fer passos nous. Suposo que era considerada una cosa de cohesió 

espanyola. Com també ho era que les senyores fines de Girona portessin peineta sota 

la mantellina per anar als oficis. 

 

I l’endemà, de cop, les campanes començaven a tritllejar. Nostre Senyor havia 

ressuscitat: era el Dissabte de Glòria. Els cines estrenaven les noves pel·lícules i les 

ràdios tornaven als ballables habituals després d’uns dies de música clàssica i de 

retransmissions de sermons de les set paraules i processons andaluses. I per Pasqua, 

ofici a la catedral, i xai de llet rostit amb patates tendres. I la mona, esclar, tal com el 

Diumenge de Rams havia sigut el dia del tortell. I això era Setmana Santa, al meu 

poble, fa uns tres segles, quan jo era petit. 

 

I no sé pas per què els explico totes aquestes coses, potser per estalviar-me de parlar 

de la falta de sentit de la nostra vida col·lectiva. Però l’altre dia vaig veure uns violers 

blancs en una floristeria i, de cop, a la manera proustiana, em va venir tota la Setmana 

Santa antiga al cap, i una mica també al cor. Jo crec que hem perdut el sentit dels 

rituals col·lectius (bé, només s’han conservat al camp del Barça i a les manis 

sobiranistes). Demà és Diumenge de Rams i amb un ram de llorer i un ram d’olivera, 

cada any amb menys palmons, que són molt cars, anirem a rebre el Messies, que 

entrarà al nostre Jerusalem local i personal. El victorejarem, cridarem «Hosanna!, 

hosanna!», i divendres el matarem tan tranquils. Bé, primer l’imputarem, només 

faltaria! Jo, tota la setmana em miraré la lluna com fa el ple i com va minvant i sentiré 

l’olor dolcenca dels llorers florits i la bafarada dels violers, i seré un segle més vell. 
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«Passeig de primavera», diari Ara, 6 d’abril de 201 3 

Narcís Comadira 

 

L’abril ha començat amb totes les seves promeses i les seves incerteses. Ja se sap, 

sempre és així. Allò de la glòria incerta d’un dia d’abril que ja va tipificar el monstre de 

Stratford s’ha presentat en tota la seva veritat. Ha plogut, ha pedregat, ha fet fred, ha 

sortit el sol, un sol carregat de futur i, de seguida, grans torres de cúmulus s’han alçat 

a l’horitzó i una negror intensa ens ha cobert altra vegada. Llum i tenebra. 

Anant per aquestes carreteretes empordaneses de la setmana de Pasqua es veuen 

les mimoses, tardanes aquest any, ja totes rovellades i rebregades. El seu fugaç 

esplendor hivernenc ja ha passat. Ara, als marges hi blanquegen les pàl·lides 

mantellines dels arços florits. Són un polsim d’alegria finíssima que aviat s’evaporarà. 

A sota, vida nova que neix, treuen el cap els espàrrecs tan saborosos i buscats. Les 

roses, als jardins, afinen les seves poncelles pel dia de Sant Jordi, i els lilàs 

emblemàtics preparen el seu perfum malaltís, carregat de memòria i desig. Les pluges 

han humitejat la terra fins al límit de la putrefacció. De la corrupció en neix el miracle 

de les flors. Com a mínim en el món de la botànica. No crec que sigui així en el de la 

nostra societat cobdiciosa. 

Anem de Sant Feliu a la Bisbal. Passem per Llofriu i saludem el fantasma del vell 

Murri. Recordem les vegades que l’havíem anat a veure al Mas. Les pluges han tret la 

pols al paisatge i tot brilla com si fos nou. Els conreus tenen un verd gras i cruixent. Hi 

ha alguns arbres florits, rosats, suposo que són presseguers. Al fons, el Montgrí, de 

color d’espígol florit. Tot és perfecte en aquest petit paradís, malgrat les destrosses 

que ha sofert i el desordre que vol imposar-se a tot arreu. Arribem a la Bisbal. Saludem 

en Jaume Masseguer, a la seva botiga que és alhora obrador. Allà hi teixeix robes 

precioses i hi fa jerseis i vestits admirables. És com trobar-te en un racó del Marais, a 

París. És un de tants petits miracles d’aquest país que voldria ser i créixer. Però 

aquest racó aviat desapareixerà. Catalunya no dóna per coses com aquestes. La 

negror més absoluta s’imposa, de cop, altra vegada, a l’horitzó. Comprem brunyols a 

can Sans. Encara en fan. Són coses que tarden a desaparèixer en la cultura d’un país. 



Teatre Nacional  
de Catalunya 
Plaça de les Arts, 1 
E 08013 Barcelona 
Tel. 34 933 065 700 
Fax 34 933 065 701 
info@tnc.cat 
www.tnc.cat 

 

 

 - 41 - 

Aquestes masses dolcenques i espesses, perfumades amb una punta de matafaluga, 

ensucrades, lleument olioses, estan tan carregades de memòria, d’història i de consol, 

de primaveres passades, de tristesa antiga, que tarden a morir. Però he vist tancar 

tantes pastisseries gironines on feien uns brunyols prodigiosos que tot em sembla ja 

possible. És llei de vida, diuen. No m’hi sé resignar. 

Anem de la Bisbal cap a Figueres. Passem per Verges, amb el seu campanar 

espantós. Passem per Sant Miquel de Fluvià. Que ja som a l’Alt Empordà ens ho diuen 

les tanques de xiprers, plantats per protegir els camps de la tramuntana. S’aixequen 

cap al cel, tossuts, amb la seva fusta incorruptible. Hi veig un bon presagi. Així jo, com 

el dia, també passo de les clarianes a la tenebra, de l’alegria a la tristesa. 

Enmig del desconcert del país, necessito certeses. Per això, ja que som a Figueres, un 

dinar al Motel pot ser encoratjador. Jaume Subirós ens acull, com sempre, amb la seva 

generositat, i ens obsequia amb unes múrgoles tendríssimes i perfumades, les 

primeres, acabades de collir al Collsacabra. El dinar es completa amb unes favetes 

tendres, uns espàrrecs amb crema de pecorino i una tête de veau amb salsa ravigote . 

I unes puntes de formatges diversos. Un menú equilibrat, suau, absolutament 

primaveral. Amb el borgonya del dinar i la vieille prune de la sobretaula, el cap se 

m’enterboleix prou per somiar una mica en un país lliure i ben governat, un país 

ordenat i just, un país que creu en la cultura i que dedica a l’ensenyament la millor part 

dels seus recursos. Però aviat em desenganyo. La realitat, tossuda, se m’imposa 

implacable. Visc en un país corrupte, visc en un país mal governat, visc en un país que 

va de cap a la ruïna, visc en un país que gairebé no existeix, visc en un país que 

enganya els seus ciutadans amb somnis impossibles. 

De cop, la negror s’estén sobre el castell de Sant Ferran. Sembla que s’hagi fet de nit. 

Després d’un xàfec decidit i abrupte, però, els núvols s’esqueixen. S’obre una clariana 

i un cel d’un blau Tiepolo es mostra, innocent, carregat de tendresa. Fins quan durarà 

aquest esquinçall d’il·lusió que encara ens queda? Fins quan resistirà aquest país que 

se’ns està morint a les mans? 
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Evangeli de Mateu: La Passió  

 

Complot contra Jesús 

Quan Jesús hagué acabat tots aquests ensenyaments, va dir als seus deixebles: 

—D’aquí a dos dies, tal com sabeu, és la festa de Pasqua, i el Fill de l’home serà 

entregat perquè el crucifiquin. 

Aleshores els grans sacerdots i els notables del poble es van reunir a la casa del gran 

sacerdot Caifàs, i prengueren l’acord d’apoderar-se amb astúcia de Jesús i matar-lo. 

Deien: 

—No ho fem durant la festa, que no hi hagi un avalot entre el poble. 

Unció de Jesús a Betània 

Jesús es trobava a Betània, a casa de Simó el Leprós. Mentre era a taula, se li va 

acostar una dona que duia una ampolleta d’alabastre plena d’un perfum molt valuós i 

el buidà sobre el cap de Jesús. Els deixebles, en veure-ho, deien indignats: 

—De què serveix llençar-lo així? S’hauria pogut vendre a bon preu i donar els diners 

als pobres. 

Jesús se n’adonà i els digué: 

—Per què molesteu aquesta dona? Ha fet amb mi una bona acció. De pobres, en teniu 

sempre amb vosaltres; en canvi, a mi no sempre em tindreu. Aquesta dona, abocant 

sobre el meu cos aquest perfum, ha preparat la meva sepultura. Us asseguro que, 

quan aquest evangeli serà anunciat per tot el món, també recordaran aquesta dona i 

diran això que ha fet. 

Judes s’ofereix per trair Jesús 

Llavors un dels Dotze, l’anomenat Judes Iscariot, se n’anà a trobar els grans sacerdots 

i els digué: 
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—Què esteu disposats a donar-me si us entrego Jesús? 

Ells li van oferir trenta monedes de plata. I des d’aleshores Judes buscava una ocasió 

per entregar-lo. 

Preparatius del sopar pasqual 

El primer dia dels Àzims, els deixebles anaren a dir a Jesús: 

—On vols que et fem els preparatius per a menjar el sopar pasqual? 

Ell respongué: 

—Aneu a la ciutat, a casa de tal, i digueu-li: «El Mestre diu: La meva hora és a prop. 

Faré el sopar pasqual amb els meus deixebles a casa teva.» 

Els deixebles van complir el que Jesús els havia ordenat i prepararen el sopar pasqual. 

Anunci de la traïció de Judes 

Arribat el capvespre, Jesús es posà a taula amb els Dotze. Mentre sopaven, digué: 

—Us ho asseguro: un de vosaltres em trairà. 

Molt entristits, li anaven preguntant, l’un rere l’altre: 

—¿No sóc pas jo, Senyor? 

Jesús respongué: 

—Un que suca amb mi al mateix plat és el qui em trairà. El Fill de l’home se’n va, tal 

com l’Escriptura ha dit d’ell, però ai de l’home que el traeix! Més li valdria no haver 

nascut. 

Judes, el qui el traïa, li preguntà: 

—¿No sóc pas jo, rabí? 

Ell li respongué: 

—Tu ho has dit. 
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L’últim sopar 

Mentre sopaven, Jesús prengué el pa, digué la benedicció, el partí i, tot donant-lo als 

deixebles, digué: 

—Preneu, mengeu-ne: això és el meu cos. 

Després prengué una copa, digué l’acció de gràcies i els la donà tot dient: 

—Beveu-ne tots, que això és la meva sang, la sang de l’aliança, vessada per tothom 

en remissió dels pecats. Us asseguro que des d’ara ja no beuré d’aquest fruit de la 

vinya fins al dia que begui vi nou amb vosaltres en el Regne del meu Pare. 

Després de cantar els salms, van sortir cap a la muntanya de les Oliveres. 

Anunci de les negacions de Pere 

Llavors Jesús els digué: 

—Aquesta nit, davant el que em passarà, tots vosaltres fallareu, perquè diu 

l’Escriptura: Mataré el pastor, i es dispersaran les ovelles del ramat. Però quan hauré 

ressuscitat aniré davant vostre a Galilea. 

Pere li va contestar: 

—Ni que tots fallin, jo no fallaré pas. 

Jesús li digué: 

—T’ho asseguro: aquesta mateixa nit, abans no canti el gall, m’hauràs negat tres 

vegades. 

Llavors Pere li diu: 

—Ni que em calgui morir amb tu, no et negaré. 

I tots els altres deixebles digueren el mateix. 

Pregària de Jesús a Getsemaní 
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Llavors Jesús va arribar amb els deixebles en un terreny anomenat Getsemaní, i els 

digué: 

—Seieu aquí mentre vaig allà a pregar. 

Va prendre amb ell Pere i els dos fills de Zebedeu, i començà a sentir tristor i 

abatiment. Llavors els digué: 

—Sento a l’ànima una tristor de mort. Quedeu-vos aquí i vetlleu amb mi. 

S’avançà un tros enllà, es prosternà amb el front a terra i pregava dient: 

—Pare meu, si és possible, que aquesta copa s’allunyi de mi. Però que no es faci com 

jo vull, sinó com tu vols. 

Després va cap als deixebles i els troba dormint. Diu a Pere: 

—Així, doncs, ¿no heu estat capaços de vetllar una hora amb mi? Vetlleu i pregueu, 

per no caure en la temptació. L’esperit de l’home és prompte, però la seva carn és 

feble. 

Se n’anà per segona vegada i va pregar dient: 

—Pare meu, si aquesta copa no pot passar lluny sense que jo la begui, que es faci la 

teva voluntat. 

Després tornà i els trobà dormint: és que els ulls els pesaven. 

Els deixà i se’n tornà a pregar per tercera vegada, dient les mateixes paraules. Llavors 

va cap als deixebles i els diu: 

—Dormiu ara i reposeu! S’acosta l’hora, i el Fill de l’home serà entregat en mans dels 

pecadors. Aixequeu-vos, anem! El qui em traeix ja és aquí. 

Jesús és detingut 

Encara Jesús parlava quan va arribar Judes, un dels Dotze. L’acompanyava molta 

gent, armada amb espases i garrots, que venia de part dels grans sacerdots i dels 

notables del poble. El qui el traïa els havia donat aquest senyal: 
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—És el qui jo besaré: deteniu-lo. 

Tot seguit es va acostar a Jesús i li digué: 

—Salve, rabí! 

I el besà. 

Jesús li digué: 

—Company, estigues pel que has de fer. 

Llavors s’abraonaren sobre Jesús i el detingueren. Però un dels qui anaven amb ell 

desembeinà tot seguit l’espasa i, d’un cop, tallà l’orella al criat del gran sacerdot. 

Jesús li diu: 

—Torna l’espasa a la beina, que tots els qui empunyen l’espasa, per l’espasa moriran. 

¿Et penses que no puc demanar ajut al meu Pare? Ara mateix m’enviaria més de 

dotze legions d’àngels. Però llavors, com es complirien les Escriptures, segons les 

quals cal que sigui així? 

En aquella mateixa hora, Jesús digué a la gent: 

—Heu sortit a agafar-me armats amb espases i garrots, com si fos un bandoler. Cada 

dia m’asseia al temple per ensenyar i no em vau detenir. Però tot això ha passat 

perquè es complís el que hi ha escrit en els llibres dels Profetes. 

Llavors tots els deixebles l’abandonaren i fugiren. 

Jesús davant el Sanedrí 

Els qui havien detingut Jesús se’l van endur a casa de Caifàs, el gran sacerdot, on 

s’havien reunit els mestres de la Llei i els notables. Pere el seguia de lluny, fins que va 

arribar al pati de la casa del gran sacerdot. Hi entrà i s’assegué amb els guardes per 

veure quin seria el desenllaç. 
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Els grans sacerdots i tot el Sanedrí buscaven una falsa declaració contra Jesús per 

condemnar-lo a mort, però no en van trobar cap, tot i que es van presentar molts falsos 

testimonis. Finalment se’n presentaren dos que van declarar: 

—Aquest va dir: «Puc destruir el santuari de Déu i reconstruir-lo en tres dies.» 

Llavors el gran sacerdot s’aixecà i va dir a Jesús: 

—¿No contestes res? Què en dius, de les acusacions que aquests et fan? 

Però Jesús callava. El gran sacerdot li digué: 

—Et conjuro pel Déu viu que ens diguis si tu ets el Messies, el Fill de Déu! 

Jesús li respon: 

—Tu ho has dit. Us ho asseguro: des d’ara veureu el Fill de l’home assegut a la dreta 

del Totpoderós i venint sobre els núvols del cel. 

Aleshores el gran sacerdot s’esquinçà els vestits exclamant: 

—Ha blasfemat! Per què necessitem més testimonis? Ara mateix acabeu de sentir la 

blasfèmia. Què us en sembla? 

Ells respongueren: 

—Mereix pena de mort! 

Llavors es posaren a escopir-li a la cara i a donar-li cops de puny. Altres li pegaven 

bufetades tot dient: 

—Fes de profeta, Messies! Endevina qui t’ha pegat! 

Negacions de Pere 

Mentrestant, Pere s’estava assegut a fora, al pati. Se li va acostar una criada i li digué: 

—Tu també hi anaves, amb Jesús, el Galileu. 

Però ell ho negà davant de tothom: 
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—No sé de què parles. 

Quan Pere sortia cap al portal, una altra criada el veié i digué als qui eren allí: 

—Aquest anava amb Jesús, el Natzarè. 

Pere ho tornà a negar tot jurant: 

—No conec aquest home. 

Poc després, els qui eren allí es van acostar a Pere i li digueren: 

—És veritat que tu també ets d’ells: si fins i tot se’t nota per l’accent amb què parles! 

Llavors es posà a maleir i a jurar dient: 

—Jo no conec aquest home! 

A l’instant va cantar el gall. Pere es va recordar d’allò que Jesús li havia dit: «Abans no 

canti el gall, m’hauràs negat tres vegades.» 

I així que va ser fora va plorar amargament. 

Jesús, conduït davant de Pilat 

Quan va despuntar el dia, tots els grans sacerdots i els notables del poble van prendre 

l’acord de condemnar Jesús a mort. I després de fer-lo lligar, se’l van endur i 

l’entregaren a Pilat, el governador. 

Mort de Judes 

Aleshores Judes, el qui l’havia traït, quan veié que l’havien condemnat, es penedí del 

que havia fet. Va retornar les trenta monedes de plata als grans sacerdots i als 

notables, i els digué: 

—He pecat entregant a la mort un innocent. 

Però ells li contestaren: 

—I a nosaltres què ens importa? Això és cosa teva! 
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Ell va llençar les monedes al santuari i sortí. Se’n va anar i es va penjar. 

Els grans sacerdots recolliren les monedes tot dient-se: 

—No és permès de tirar-les al tresor del temple, perquè són preu de sang. 

Llavors van prendre l’acord de comprar amb aquells diners el Camp del Terrisser per 

sepultar-hi els forasters. Per això, fins al dia d’avui aquell camp s’anomena Camp de 

Sang. Així es va complir allò que havia anunciat el profeta Jeremies: Prengueren les 

trenta monedes, el preu d’aquell que alguns israelites havien avaluat, i les donaren a 

canvi del Camp del Terrisser, tal com m’havia ordenat el Senyor. 

Jesús, interrogat per Pilat 

Jesús comparegué davant el governador. El governador el va interrogar: 

—¿Tu ets el rei dels jueus? 

Jesús li respongué: 

—Tu ho dius. 

Però Jesús no contestava res a les acusacions que li feien els grans sacerdots i els 

notables. 

Aleshores Pilat li diu: 

—¿No sents quants testimonis presenten contra tu? 

Però Jesús no li va respondre res sobre cap acusació, i el governador n’estava tot 

sorprès. 

Jesús, condemnat a mort 

Cada any, per la festa de Pasqua, el governador tenia el costum de deixar lliure el pres 

que la gent volia. Llavors tenien un pres famós, un tal Barrabàs. Quan la gent, doncs, 

s’hagué reunit, Pilat els digué: 

—Qui voleu que us deixi lliure, Barrabàs, o Jesús, l’anomenat Messies? 
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Deia això perquè sabia que li havien entregat Jesús per enveja. 

Mentre Pilat era al tribunal, la seva dona li féu arribar aquest missatge: 

—Desentén-te del cas d’aquest just. Avui, en somnis, he patit molt per causa d’ell. 

Mentrestant els grans sacerdots i els notables van convèncer la gent que reclamessin 

Barrabàs i fessin matar Jesús. El governador els preguntà: 

—Quin d’aquests dos voleu que us deixi lliure? 

Ells respongueren: 

—Barrabàs! 

Pilat els diu: 

—I de Jesús, l’anomenat Messies, què n’he de fer? 

Tots van respondre: 

—Que el crucifiquin! 

Ell replicà: 

—Però quin mal ha fet? 

Ells cridaven encara més fort: 

—Que el crucifiquin! 

Pilat, veient que no en treia res i que més aviat començava un avalot, es rentà les 

mans amb aigua davant la gent i els va dir: 

—Jo sóc innocent de la sang d’aquest home. Això és cosa vostra. 

Tot el poble respongué: 

—Que la seva sang caigui sobre nosaltres i els nostres fills! 
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Llavors els deixà lliure Barrabàs i, després de fer assotar Jesús, el va entregar perquè 

fos crucificat. 

Burles dels soldats 

Els soldats del governador es van endur Jesús dins el pretori i reuniren al seu voltant 

tota la cohort. El van despullar, el cobriren amb una capa de color escarlata i li posaren 

al cap una corona d’espines que havien trenat, i a la mà dreta una canya. 

S’agenollaven al seu davant i l’escarnien dient: 

—Salve, rei dels jueus! 

Després li escopien, prenien la canya i li pegaven al cap. 

Acabada la burla, li tragueren la capa, li posaren els seus vestits i se l’endugueren per 

crucificar-lo. 

Crucifixió de Jesús 

Quan sortien van trobar un home de Cirene, que es deia Simó, i l’obligaren a portar la 

creu de Jesús. Arribats en un indret anomenat Gòlgota —que vol dir «lloc de la 

Calavera»—, li donaren a beure vi barrejat amb fel; ell el va tastar, però no en volgué 

beure. 

Després de crucificar-lo, es repartiren els seus vestits jugant-se’ls als daus. I s’estaven 

asseguts allà custodiant-lo. 

Damunt el seu cap havien posat escrita la causa de la seva condemna: «Aquest és 

Jesús, el rei dels jueus.» 

Juntament amb ell foren crucificats dos bandolers, l’un a la dreta i l’altre a l’esquerra. 

Els qui passaven per allí l’injuriaven movent el cap amb aires de mofa i dient: 

—Tu que havies de destruir el santuari i reconstruir-lo en tres dies, salva’t a tu mateix, 

si ets Fill de Déu, i baixa de la creu! 

També els grans sacerdots se’n burlaven, amb els mestres de la Llei i els notables, tot 

dient: 
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—Ell que va salvar-ne d’altres, a si mateix no es pot salvar! És rei d’Israel: que baixi 

ara de la creu i creurem en ell! Ha confiat en Déu: que l’alliberi ara, si tant se l’estima! 

Ell, que va dir: «Sóc Fill de Déu»! 

Els bandolers que havien estat crucificats amb ell l’insultaven de la mateixa manera. 

Mort de Jesús 

Des del migdia fins a les tres de la tarda es va estendre una foscor per tota la terra. AI 

cap a les tres de la tarda, Jesús va exclamar amb tota la força: 

—Elí, Elí, ¿lemà sabactani? —que vol dir: «Déu meu, Déu meu, per què m’has 

abandonat?» 

En sentir-ho, alguns dels qui eren allí deien: 

—Aquest crida Elies. 

De seguida un d’ells corregué a prendre una esponja, la xopà de vinagre, la posà al 

capdamunt d’una canya i la hi donava perquè begués. Els altres deien: 

—Deixa, a veure si ve Elies a salvar-lo. 

Però Jesús tornà a cridar amb tota la força, i va expirar. 

Llavors la cortina del santuari s’esquinçà en dos trossos de dalt a baix; la terra tremolà, 

les roques s’esberlaren; els sepulcres s’obriren, i molts cossos dels sants que hi 

reposaven van ressuscitar. Sortiren dels sepulcres i, després de la resurrecció de 

Jesús, van entrar a la ciutat santa i s’aparegueren a molts. 

El centurió i els qui amb ell custodiaven Jesús, veient el terratrèmol i tot el que havia 

passat, van agafar molta por i deien: 

—És veritat: aquest era Fill de Déu. 

També hi havia allà moltes dones que s’ho miraven de lluny estant. Havien seguit 

Jesús des de Galilea i li prestaven ajut. Entre elles hi havia Maria Magdalena, Maria, 

mare de Jaume i de Josep, i la mare dels fills de Zebedeu. 
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Sepultura de Jesús 

Arribat el capvespre, vingué un home ric d’Arimatea, que es deia Josep i era també 

deixeble de Jesús. Aquest anà a trobar Pilat per demanar-li el cos de Jesús, i Pilat va 

manar que l’hi donessin. Josep prengué el cos, l’embolcallà amb un llençol per 

estrenar i el va dipositar en un sepulcre nou, que ell s’havia fet tallar a la roca. Després 

va fer rodolar una gran pedra a l’entrada del sepulcre i se n’anà. També eren allà 

Maria Magdalena i l’altra Maria, assegudes enfront del sepulcre. 

La guàrdia al sepulcre 

El dissabte, l’endemà del dia de la preparació, els grans sacerdots i els fariseus es 

reuniren i anaren a trobar Pilat per dir-li: 

—Senyor, ens hem recordat que aquell impostor, quan encara vivia, va dir: «Al cap de 

tres dies ressuscitaré.» Dóna ordre, doncs, que assegurin el sepulcre fins al tercer dia, 

no fos cas que els seus deixebles vinguessin a robar el cos i després diguessin al 

poble: «Ha ressuscitat d’entre els morts.» Seria una impostura pitjor que la primera. 

Pilat els digué: 

—Aquí teniu una guàrdia. Aneu al sepulcre i assegureu-lo tan bé com sapigueu. 

Ells anaren al sepulcre i l’asseguraren segellant-ne la pedra de l’entrada i posant-hi la 

guàrdia. 
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Evangeli de Joan: La Passió  

 

Unció de Jesús a Betània 

Sis dies abans de la Pasqua, Jesús va anar a Betània, on vivia Llàtzer, aquell que 

Jesús havia ressuscitat d’entre els morts. Allà li oferiren un sopar. Marta servia, i un 

dels qui seien a taula amb ell era Llàtzer. Llavors Maria va prendre una lliura de perfum 

de nard autèntic i molt costós, ungí els peus de Jesús i els hi va eixugar amb els 

cabells. Tota la casa s’omplí de la fragància d’aquell perfum. 

Un dels seus deixebles, Judes Iscariot, el qui aviat el trairia, digué: 

—Per què no venien aquest perfum per tres-cents denaris i donaven els diners als 

pobres? 

Això ho va dir no perquè s’interessés pels pobres, sinó perquè era un lladre i, com que 

tenia la bossa dels diners, robava el que hi tiraven. 

Jesús digué: 

—Deixa-la! Ella ha guardat aquest perfum per al temps de la meva sepultura. De 

pobres, en teniu sempre amb vosaltres, però a mi, no sempre em tindreu. 

Decisió de matar Llàtzer 

Una gran multitud de jueus van saber que Jesús era allà i van anar-hi, no solament per 

ell, sinó també per veure Llàtzer, que Jesús havia ressuscitat d’entre els morts. Llavors 

els grans sacerdots van decidir de matar també Llàtzer, perquè per causa d’ell molts 

jueus venien i creien en Jesús. 

Entrada de Jesús a Jerusalem 

L’endemà, la gentada que havia vingut a la festa, quan van saber que Jesús arribava a 

Jerusalem, van agafar palmes i sortiren a rebre’l cridant: 

—Hosanna! Beneït el qui ve en nom del Senyor, el rei d’Israel! 
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Jesús va trobar un pollí i va muntar-hi, tal com diu l’Escriptura: 

No tinguis por, ciutat de Sió: 

mira el teu rei que arriba, 

muntat en un pollí de somera. 

Els seus deixebles, de moment, no ho van comprendre; però, quan Jesús fou glorificat, 

van recordar que li havien fet allò que l’Escriptura deia d’ell. La gent que era amb 

Jesús quan va cridar Llàtzer fora del sepulcre i el ressuscità d’entre els morts, en 

donava testimoni. Per això tothom sortí a rebre’l, assabentat del senyal prodigiós que 

ell havia realitzat. Però els fariseus es deien entre ells: 

—¿Veieu com no en traieu res? El món sencer el segueix. 

La glorificació de Jesús s’acosta 

Entre els qui havien pujat per adorar Déu amb motiu de la festa hi havia alguns grecs. 

Aquests anaren a trobar Felip, que era de Betsaida de Galilea, i li demanaren: 

—Senyor, voldríem veure Jesús. 

Felip anà a dir-ho a Andreu, i tots dos ho digueren a Jesús. Ell respongué: 

—Ha arribat l’hora que el Fill de l’home serà glorificat. Us ho ben asseguro: si el gra de 

blat, quan cau a la terra, no mor, queda ell tot sol, però si mor, dóna molt de fruit. Els 

qui estimen la pròpia vida, la perden, i els qui no l’estimen en aquest món, la guarden 

per a la vida eterna. Si algú es vol fer servidor meu, que em segueixi, i s’estarà on jo 

m’estic. El Pare honorarà els qui es fan servidors meus. 

»Ara em sento contorbat. Què he de dir? Pare, salva’m d’aquesta hora? Però jo he 

vingut per arribar en aquesta hora! Pare, glorifica el teu nom. 

Aleshores una veu va dir del cel estant: 

—Ja l’he glorificat i encara el glorificaré. 

Quan la gent que eren allà ho van sentir, deien que havia estat un tro. D’altres 

replicaven: 
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—Un àngel li ha parlat. 

Jesús els digué: 

—Aquesta veu no s’adreçava a mi, sinó a vosaltres. Ara arriba la condemna d’aquest 

món, ara el príncep d’aquest món serà llançat a fora. I jo, quan seré enlairat damunt la 

terra, atrauré tothom cap a mi. 

Deia això indicant de quina manera havia de morir. 

Llavors la gent li digué: 

—Nosaltres sabem pels llibres de la Llei que el Messies viurà per sempre. Per què 

dius que el Fill de l’home ha de ser enlairat? Qui és aquest Fill de l’home? 

Jesús els respongué: 

—Per poc temps encara la llum és entre vosaltres. Camineu mentre teniu la llum, 

perquè no us sorprengui la fosca: qui camina a les fosques no sap on va. Creieu en la 

llum, mentre la teniu, i sereu fills de la llum. 

Conclusió sobre els senyals prodigiosos 

Després d’haver dit això, Jesús se n’anà i es va amagar d’ells. Tot i que li havien vist 

fer tants senyals prodigiosos, encara no creien en ell. Així es van complir les paraules 

del profeta Isaïes, que deia: 

Senyor, qui ha cregut 

allò que hem sentit? 

A qui s’ha revelat 

la potència del braç del Senyor? 

No podien creure per allò que també deia Isaïes: 

Els ha encegat els ulls 

i els ha endurit el cor, 

no fos cas que els seus ulls hi veiessin, 
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el seu cor comprengués, 

i es convertissin. 

I jo els guariria! 

Isaïes parlava d’ell quan deia això, perquè havia vist la seva glòria. 

És cert que molts, fins i tot dels dirigents, van creure en ell, però no s’atrevien a 

confessar-ho per por dels fariseus, perquè no els expulsessin de la sinagoga. Preferien 

els honors dels homes a la glòria de Déu. 

Conclusió sobre la doctrina de Jesús 

Jesús va proclamar: 

—Els qui creuen en mi, més que creure en mi, creuen en el qui m’ha enviat; i els qui 

em veuen a mi veuen el qui m’ha enviat. Jo, que sóc la llum, he vingut al món perquè 

ningú dels qui creuen en mi no es quedi en la fosca. Als qui escolten les meves 

paraules i no les guarden, no sóc jo qui els condemno, perquè no he vingut a 

condemnar el món, sinó a salvar-lo. Els qui em rebutgen a mi i no acullen les meves 

paraules, ja tenen qui els condemnarà: és la paraula que jo he predicat, la que els 

condemnarà el darrer dia, perquè jo no he parlat pel meu compte; el Pare mateix que 

m’ha enviat, m’ha manat què havia de dir i de predicar. I sé que el seu manament és 

vida eterna. Per això, tot el que jo dic, ho dic tal com el Pare m’ho ha comunicat. 

Jesús renta els peus als deixebles 

Era abans de la festa de Pasqua. Jesús sabia que havia arribat la seva hora, l’hora de 

passar d’aquest món al Pare. Ell, que havia estimat els seus que eren al món, els 

estimà fins a l’extrem. 

Mentre sopaven, quan el diable ja havia posat en el cor de Judes, fill de Simó Iscariot, 

la resolució de trair-lo, Jesús, sabent que el Pare li ho havia posat tot a les mans, i que 

havia vingut de Déu i a Déu tornava, s’aixecà de taula, es tragué el mantell i se cenyí 

una tovallola; després va tirar aigua en un gibrell i començà a rentar els peus dels 

deixebles i a eixugar-los amb la tovallola que duia cenyida. Quan arriba a Simó Pere, 

aquest li diu: 



Teatre Nacional  
de Catalunya 
Plaça de les Arts, 1 
E 08013 Barcelona 
Tel. 34 933 065 700 
Fax 34 933 065 701 
info@tnc.cat 
www.tnc.cat 

 

 

 - 58 - 

—Senyor, ¿tu em vols rentar els peus? 

Jesús li respon: 

—Ara no entens això que faig; ho entendràs després. 

Pere li diu: 

—No em rentaràs els peus mai de la vida! 

Jesús li contesta: 

—Si no et rento, no tindràs part amb mi. 

Li diu Simó Pere: 

—Si és així, Senyor, no em rentis tan sols els peus: renta’m també les mans i el cap. 

Jesús li diu: 

—Qui s’ha banyat, només cal que es renti els peus: ja és net tot ell. I vosaltres ja sou 

nets, encara que no tots. 

Jesús sabia qui el traïa, i per això va dir: «No tots sou nets.» 

Després de rentar-los els peus, es va posar el mantell i s’assegué a taula altra vegada. 

Llavors els digué: 

—¿Enteneu això que us he fet? Vosaltres em dieu «Mestre» i «Senyor», i feu bé de 

dir-ho, perquè ho sóc. Si, doncs, jo, que sóc el Mestre i el Senyor, us he rentat els 

peus, també vosaltres us els heu de rentar els uns als altres. Us he donat exemple 

perquè, tal com jo us ho he fet, ho feu també vosaltres. Us ho ben asseguro: el criat no 

és més important que el seu amo, ni l’enviat més important que el qui l’envia. Ara que 

heu entès tot això, feliços de vosaltres si ho poseu en pràctica! 

»No parlo per tots vosaltres. Sé qui vaig escollir, però s’havia de complir allò que diu 

l’Escriptura: El qui compartia el meu pa, m’ha traït el primer. Us ho dic ara, per 

endavant, perquè, quan passi, cregueu que jo sóc. Us ho ben asseguro: qui acull els 

qui jo enviaré, m’acull a mi, i qui m’acull a mi, acull el qui m’ha enviat. 
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Anunci de la traïció de Judes 

Després de dir això, Jesús es contorbà i afirmà: 

—Us ben asseguro que un de vosaltres m’ha de trair. 

Els deixebles es miraven els uns als altres, perquè no sabien de qui ho deia. Un dels 

deixebles, el qui Jesús estimava, era a taula al costat d’ell. Simó Pere li fa senyes 

perquè li pregunti de qui parla. Ell es reclina sobre el pit de Jesús i li diu: 

—Senyor, qui és? 

Jesús respon: 

—És aquell a qui donaré el tros de pa que ara sucaré. 

Llavors suca el pa i el dóna a Judes, fill de Simó Iscariot. En aquell moment, darrere el 

tros de pa, Satanàs va entrar dintre d’ell. Jesús li digué: 

—Allò que estàs fent, fes-ho de pressa. 

Però cap dels qui eren a taula no va entendre per què Jesús li deia això. Com que 

Judes tenia la bossa dels diners, alguns pensaven que Jesús li deia que comprés tot el 

que necessitaven per a la festa, o bé que donés alguna cosa als pobres. Ell, després 

de prendre el tros de pa, sortí de seguida. Era de nit. 

Quan Judes va ser fora, Jesús digué: 

—Ara el Fill de l’home és glorificat, i Déu és glorificat en ell. Si Déu és glorificat en ell, 

també Déu mateix el glorificarà, i el glorificarà ben aviat. Fills meus, encara estic amb 

vosaltres per poc temps. Vosaltres em buscareu, però ara us dic allò que vaig dir als 

jueus: «Allà on jo vaig, vosaltres no hi podeu venir.» Us dono un manament nou: que 

us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. Així, doncs, estimeu-vos els uns 

als altres. Tothom coneixerà que sou deixebles meus per l’amor que us tindreu entre 

vosaltres. 

Anunci de les negacions de Pere 



Teatre Nacional  
de Catalunya 
Plaça de les Arts, 1 
E 08013 Barcelona 
Tel. 34 933 065 700 
Fax 34 933 065 701 
info@tnc.cat 
www.tnc.cat 

 

 

 - 60 - 

Simó Pere li diu: 

—Senyor, on vas? 

Jesús li respon: 

—Ara tu no pots seguir-me allà on jo vaig. M’hi seguiràs més tard. 

Pere li replica: 

—Senyor, per què no et puc seguir ara mateix? Donaré per tu la vida! 

Jesús li contesta: 

—¿Tu vols donar la vida per mi? T’ho ben asseguro: no cantarà el gall que no m’hagis 

negat tres vegades. 

Jesús, el camí que porta al Pare 

»Que els vostres cors s’asserenin. Creieu en Déu, creieu també en mi. A casa del meu 

Pare hi ha lloc per a molts; si no n’hi hagués, ¿us podria dir que vaig a preparar-vos-hi 

estada? I quan hauré anat a preparar-vos-la, tornaré i us prendré amb mi, perquè 

també vosaltres estigueu allà on jo estic. I allà on jo vaig, ja sabeu quin camí hi porta. 

Tomàs li pregunta: 

—Senyor, si ni tan sols sabem on vas, com podem saber quin camí hi porta? 

Jesús li respon: 

—Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no és per mi. Si m’heu 

conegut a mi, també coneixereu el meu Pare. I des d’ara ja el coneixeu i l’heu vist. 

Li diu Felip: 

—Senyor, mostra’ns el Pare, i no ens cal res més. 

Jesús li respon: 
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—Felip, fa tant de temps que estic amb vosaltres, i encara no em coneixes? Qui m’ha 

vist a mi ha vist el Pare. Com pots dir que us mostri el Pare? ¿No creus que jo estic en 

el Pare i el Pare està en mi? Les paraules que jo us dic, no les dic pel meu compte. És 

el Pare qui, estant en mi, fa les seves obres. Creieu-me: jo estic en el Pare i el Pare 

està en mi; i, si més no, creieu per aquestes obres. Us ho ben asseguro: qui creu en 

mi, també farà les obres que jo faig, i encara en farà de més grans, perquè jo me’n 

vaig al Pare. I tot allò que demanareu al Pare en nom meu, jo ho faré; així el Pare serà 

glorificat en el Fill. Sempre que demaneu alguna cosa en nom meu, jo la faré. 

La promesa de l’Esperit 

»Si m’estimeu, guardareu els meus manaments, i jo pregaré el Pare, que us donarà un 

altre Defensor perquè es quedi amb vosaltres per sempre. Ell és l’Esperit de la veritat, 

que el món no pot acollir, perquè no és capaç de veure’l ni de conèixer-lo: sou 

vosaltres qui el coneixeu, perquè habita a casa vostra i estarà dins de vosaltres. No us 

deixaré pas orfes; tornaré a vosaltres. D’aquí a poc temps, el món ja no em veurà, 

però vosaltres sí que em veureu, perquè jo visc, i vosaltres també viureu. Aquell dia, 

coneixereu que jo estic en el meu Pare, i vosaltres en mi, i jo en vosaltres. El qui 

m’estima és el qui té els meus manaments i els guarda; i al qui m’estima, el meu Pare 

l’estimarà i jo també l’estimaré i em manifestaré a ell. 

Judes, no l’Iscariot, li pregunta: 

—Senyor, què ho fa que et vulguis manifestar a nosaltres però no al món? 

Jesús li respon: 

—Qui m’estima, guardarà la meva paraula; el meu Pare l’estimarà i vindrem a fer 

estada en ell. El qui no m’estima, no guarda les meves paraules. I la paraula que 

escolteu no és meva, sinó del Pare que m’ha enviat. 

»Us he dit tot això mentre he estat amb vosaltres, però el Defensor, l’Esperit Sant que 

el Pare enviarà en nom meu, us farà recordar tot el que jo us he dit, i us ho farà 

entendre. 
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»Us deixo la pau, us dono la meva pau. Jo us dono la pau que el món no dóna. Que 

els vostres cors s’asserenin i no temin. Heu sentit que us deia: «Me’n vaig, però 

tornaré a vosaltres.» Si m’estiméssiu, us alegraríeu de saber que me’n vaig al Pare, 

perquè el Pare és més gran que jo. Us ho he dit ara, per endavant, perquè, quan això 

passi, cregueu. Ja no parlaré gaire més temps amb vosaltres, perquè arriba el príncep 

d’aquest món. No és que ell tingui poder sobre mi, però així el món sabrà que jo 

estimo el Pare i que faig el que el Pare m’ha manat. 

»Aixequeu-vos, anem-nos-en d’aquí! 

Jesús, el cep veritable 

»Jo sóc el cep veritable i el meu Pare és el vinyater. Les sarments que no donen fruit, 

el Pare les talla, però les que donen fruit, les neteja perquè encara en donin més. 

Vosaltres ja sou nets gràcies al missatge que us he anunciat. Estigueu en mi, i jo 

estaré en vosaltres. Així com les sarments, si no estan en el cep, no poden donar fruit, 

tampoc vosaltres no en podeu donar si no esteu en mi. Jo sóc el cep i vosaltres les 

sarments. Aquell qui està en mi i jo en ell, dóna molt de fruit, perquè sense mi no 

podeu fer res. Si algú se separa de mi, és llençat fora i s’asseca com les sarments. Les 

sarments, un cop seques, les recullen i les tiren al foc, i cremen. Si esteu en mi i les 

meves paraules resten en vosaltres, podreu demanar tot el que voldreu, i ho tindreu. 

La glòria del meu Pare és que doneu molt de fruit i sigueu deixebles meus. Tal com el 

Pare m’estima, també jo us estimo a vosaltres. Manteniu-vos en el meu amor. Si 

guardeu els meus manaments, us mantindreu en el meu amor, tal com jo guardo els 

manaments del meu Pare i em mantinc en el seu amor. 

»Us he dit tot això perquè la meva joia sigui també la vostra, i la vostra joia sigui 

completa. Aquest és el meu manament: que us estimeu els uns als altres tal com jo us 

he estimat. Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics. 

Vosaltres sou els meus amics si feu el que jo us mano. Ja no us dic servents, perquè 

el servent no sap què fa el seu amo. A vosaltres us he dit amics perquè us he fet 

conèixer tot allò que he sentit del meu Pare. No m’heu escollit vosaltres a mi; sóc jo qui 

us he escollit a vosaltres i us he confiat la missió d’anar pertot arreu i donar fruit, i un 
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fruit que duri per sempre. I tot allò que demanareu al Pare en nom meu, ell us ho 

concedirà. Això us mano: que us estimeu els uns als altres. 

L’odi del món 

»Si el món us odia, tingueu present que m’ha odiat primer a mi que a vosaltres. Si 

fóssiu del món, el món us estimaria com a cosa seva. Però vosaltres no sou del món: 

jo us he escollit del món, i per això el món us odia. Recordeu allò que us he dit: «El 

criat no és més important que el seu amo.» Si m’han perseguit a mi, també us 

perseguiran a vosaltres; si haguessin guardat la meva paraula, també guardarien la 

vostra. Tot això us ho faran per causa del meu nom, ja que no coneixen aquell qui 

m’ha enviat. Si jo no hagués vingut a parlar-los, no tindrien pecat, però ara no tenen 

excusa del seu pecat. Els qui m’odien a mi també odien el meu Pare. Si jo no hagués 

fet entre ells les obres que ningú més no havia fet, no tindrien pecat; però ara, tot i 

haver-les vistes, ens tenen odi tant a mi com al meu Pare. S’havien de complir les 

paraules escrites en els llibres de la seva Llei: M’odien sense motiu. 

»Quan vingui el Defensor, l’Esperit de la veritat que procedeix del Pare i que jo us 

enviaré des del Pare, ell donarà testimoni de mi. I també vosaltres sereu testimonis, 

perquè heu estat amb mi des del principi. 

»Us he dit tot això perquè no sucumbiu en la prova. Us expulsaran de les sinagogues; 

més encara, ve un temps que els qui us matin es pensaran que donen culte a Déu. Tot 

això ho faran perquè no ens han conegut ni al Pare ni a mi. Us he dit tot això perquè, 

quan arribi aquell temps, recordeu que ja us ho havia predit. 

L’acció de l’Esperit 

»Això, no us ho vaig dir des del principi, perquè fins ara era amb vosaltres. Però ara 

me’n vaig al qui m’ha enviat, i cap de vosaltres no em pregunta on vaig, encara que 

teniu el cor ple de tristesa perquè us he dit això. Amb tot, us dic la veritat: us convé 

que me’n vagi, perquè, si no me’n vaig, el Defensor no vindrà a vosaltres; en canvi, si 

me’n vaig, us l’enviaré. I quan ell vindrà, posarà el món en evidència pel que fa al 

pecat, a la justícia i a la condemna: pel que fa al pecat, perquè no creuen en mi; pel 
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que fa a la justícia, perquè me’n vaig al Pare, i ja no em veureu més; i pel que fa a la 

condemna, perquè el príncep d’aquest món ja ha estat condemnat. 

»Encara tinc moltes coses per dir-vos, però ara us serien una càrrega massa pesada. 

Quan vingui l’Esperit de la veritat, us conduirà cap a la veritat sencera. Ell no parlarà 

pel seu compte: comunicarà tot el que senti dir i us anunciarà l’esdevenidor. Ell em 

glorificarà, perquè allò que us anunciarà, ho haurà rebut de mi. Tot el que és del Pare 

és meu; per això he dit: «Allò que us anunciarà, ho rep de mi.» 

De la tristesa a l’alegria 

»D’aquí a poc temps ja no em veureu, però poc després em tornareu a veure. 

Llavors alguns dels seus deixebles es digueren entre ells: 

—Què significa això que ens diu: «D’aquí a poc temps no em veureu, però poc 

després em tornareu a veure»? I què vol dir: «Me’n vaig al Pare»? 

I anaven preguntant-se: 

—Què vol dir: «D’aquí a poc temps»? No sabem pas de què parla. 

Jesús sabia que volien interrogar-lo, i els digué: 

—Vosaltres us pregunteu sobre allò que us he dit: «D’aquí a poc temps no em veureu, 

però poc després em tornareu a veure.» Doncs us ben asseguro que plorareu i us 

doldreu, mentre que el món s’alegrarà. Vosaltres estareu tristos, però la vostra tristesa 

es convertirà en alegria. La dona, quan ha d’infantar, està afligida, perquè ha arribat la 

seva hora; però així que la criatura ha nascut, ja no es recorda més del sofriment, 

joiosa com està perquè en el món ha nascut un nou ésser. També ara vosaltres esteu 

tristos, però el vostre cor s’alegrarà quan us tornaré a veure. I la vostra alegria, ningú 

no us la prendrà. Aquell dia no em fareu cap més pregunta. 

»Us ho ben asseguro: tot allò que demanareu al Pare en nom meu, ell us ho 

concedirà. Fins ara no heu demanat res en nom meu; demaneu i rebreu, i la vostra joia 

serà completa. 
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Jesús ha vençut el món 

»Us he parlat de tot això amb imatges, però ve l’hora que ja no us diré res més valent-

me d’imatges, sinó que us parlaré del Pare amb tota claredat. Aquell dia demanareu 

en nom meu, però us dic que no hauré de pregar al Pare per vosaltres: és el Pare 

mateix qui us estima, ja que vosaltres m’heu estimat i heu cregut que jo he sortit de 

Déu. He sortit del Pare i he vingut al món; ara deixo el món i me’n torno al Pare. 

Els seus deixebles li diuen: 

—Ara sí que parles clar i no amb imatges. Ara veiem que ho saps tot i que no 

necessites que ningú et faci preguntes. Per això creiem que has sortit de Déu. 

Jesús els respongué: 

—Ara creieu? Ve l’hora, més ben dit, ja ha arribat, que us dispersareu cadascú pel seu 

costat, i em deixareu sol. Però jo no estic sol, perquè el Pare és amb mi. Us he dit tot 

això perquè en mi trobeu la pau. En el món passareu tribulacions, però tingueu 

confiança: jo he vençut el món. 

La pregària de Jesús 

Després d’haver dit tot això, Jesús va alçar els ulls al cel i digué: 

—Pare, ha arribat l’hora. Glorifica el teu Fill, perquè el teu Fill et glorifiqui, ja que li has 

concedit poder sobre tot home, perquè doni vida eterna a tots els qui li has confiat. I la 

vida eterna és que et coneguin a tu, l’únic Déu veritable, i aquell que tu has enviat, 

Jesucrist. Jo t’he glorificat a la terra, duent a terme l’obra que m’havies encomanat; ara 

glorifica’m tu, Pare, al teu costat, amb la glòria que jo tenia vora teu abans que el món 

existís. 

»He fet conèixer el teu nom als qui tu has pres del món i m’has donat; eren teus i tu 

me’ls has donat, i ells han guardat la teva paraula. Ara saben que tot el que m’has 

donat ho he rebut de tu, perquè jo els he confiat les paraules que tu m’has confiat. Ells 

les han acollides i han reconegut realment que jo he sortit de tu, i han cregut que tu 

m’has enviat. 
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»Jo prego per ells; no prego pel món, sinó pels qui tu m’has donat, perquè són teus. 

Tot allò que és meu és teu, i allò que és teu és meu. En ells s’ha manifestat la meva 

glòria. Jo no em quedo més al món. Però ells s’hi queden, mentre que jo vinc a tu. 

Pare sant, guarda’ls en el teu nom, el nom que m’has donat, perquè siguin u com ho 

som nosaltres. Mentre era amb ells, jo els guardava en el teu nom, el que tu m’has 

donat. He vetllat per ells i no se n’ha perdut ni un de sol, fora del qui s’havia de perdre, 

perquè es complís el que diu l’Escriptura. Però ara vinc a tu, i mentre encara sóc al 

món dic tot això, perquè ells tinguin també la meva joia, una joia completa. Jo els he 

confiat la teva paraula, però ara el món els odia, perquè no són del món, com jo 

tampoc no en sóc. No et demano que els treguis del món, sinó que els preservis del 

Maligne. Ells no són del món, com jo tampoc no en sóc. Consagra’ls en la veritat, que 

és la teva paraula. Tal com tu m’has enviat al món, jo també els hi he enviat. Jo em 

consagro a mi mateix per ells, perquè ells també siguin consagrats en la veritat. 

»No prego només per ells, sinó també pels qui creuran en mi gràcies a la seva 

paraula. Que tots siguin u, com tu, Pare, estàs en mi i jo en tu. Que també ells estiguin 

en nosaltres, perquè el món cregui que tu m’has enviat. Jo els he donat la glòria que tu 

m’has donat, perquè siguin u com nosaltres som u. Que jo estigui en ells i tu en mi, 

perquè siguin plenament u. Així el món reconeixerà que tu m’has enviat i que els has 

estimat a ells com m’has estimat a mi. Pare, vull que els qui m’has confiat estiguin amb 

mi allà on jo estic i vegin la meva glòria, la glòria que m’has donat perquè m’estimaves 

des d’abans de crear el món. Pare bo, el món no t’ha conegut, però jo t’he conegut, i 

ells han reconegut que tu m’has enviat. Jo els he fet conèixer el teu nom, i els el faré 

conèixer més encara, perquè l’amor amb què m’has estimat estigui en ells, i jo també 

hi estigui. 

Jesús és detingut 

Després de dir això, Jesús va sortir amb els seus deixebles cap a l’altra banda del 

torrent de Cedró. Allà hi havia un hort, i Jesús hi entrà amb els seus deixebles. Judes, 

el qui el traïa, coneixia també aquell indret, perquè Jesús s’hi havia reunit sovint amb 

els seus deixebles. Judes, doncs, s’endugué la cohort de soldats romans i alguns 

guardes del temple que els grans sacerdots i els fariseus li havien posat a disposició, i 
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va arribar a l’hort. Venien amb llanternes i torxes, tots armats. Jesús, que sabia tot el 

que li havia de passar, surt fora i els pregunta: 

—Qui busqueu? 

Li respongueren: 

—Jesús de Natzaret. 

Els diu: 

—Sóc jo. 

També hi havia amb ells Judes, el qui el traïa. Així que Jesús digué: «Sóc jo», 

retrocediren i caigueren per terra. Jesús tornà a preguntar-los: 

—Qui busqueu? 

Li digueren: 

—Jesús de Natzaret. 

Ell respongué: 

—Ja us he dit que sóc jo. Però si em busqueu a mi, deixeu que aquests se’n vagin. 

S’havien de complir les paraules que Jesús havia dit: «Dels qui m’has donat, no n’he 

perdut ni un de sol.» 

Llavors Simó Pere es va treure una espasa que portava i d’un cop tallà l’orella dreta al 

criat del gran sacerdot. Aquell criat es deia Malcus. Jesús digué a Pere: 

—Guarda’t l’espasa a la beina; ¿no he de beure la copa que el Pare m’ha donat? 

Jesús davant d’Annàs i de Caifàs. Negacions de Pere 

Llavors la cohort romana, amb el tribú que la comandava i els guardes dels jueus, van 

agafar Jesús i el van lligar, i el dugueren primer a casa d’Annàs, que era sogre de 

Caifàs, el gran sacerdot d’aquell any. Caifàs era el qui havia donat als jueus aquest 

consell: «Val més que un sol home mori pel poble.» 
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Simó Pere i un altre deixeble seguien Jesús. Aquell deixeble, que era conegut del gran 

sacerdot, va entrar amb Jesús al pati de la casa del gran sacerdot. Pere s’havia quedat 

fora, a la porta. Però l’altre deixeble, conegut del gran sacerdot, va sortir fora, parlà 

amb la portera i féu entrar Pere. La criada que feia de portera digué llavors a Pere: 

—¿Vols dir que tu no ets també deixeble d’aquest home? 

Ell respongué: 

—No, no ho sóc pas. 

Com que feia fred, els criats i els guardes del temple havien preparat brases i 

s’estaven allà, escalfant-se. Pere també s’escalfava amb ells. 

Mentrestant, el gran sacerdot va interrogar Jesús sobre els seus deixebles i sobre la 

seva doctrina. Jesús li contestà: 

—Jo he parlat al món obertament. Sempre ensenyava a les sinagogues i al temple, on 

es reuneixen tots els jueus. Mai no he dit res d’amagat. Per què em preguntes a mi? 

Pregunta als qui m’escoltaven quines coses els deia; ells saben el que he dit. 

Així que Jesús hagué parlat, un dels guardes que eren allà li va pegar una bufetada 

dient: 

—¿És aquesta la manera de contestar al gran sacerdot? 

Jesús li respongué: 

—Si he parlat malament, digues en què, però si he parlat com cal, per què em 

pegues? 

Llavors Annàs l’envià lligat a casa de Caifàs, el gran sacerdot. 

Mentrestant Simó Pere s’estava allà dret, escalfant-se. Li digueren: 

—¿Vols dir que tu no ets també deixeble d’ell? 

Ell ho negà: 
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—No, no ho sóc pas. 

Un dels criats del gran sacerdot, parent d’aquell a qui Pere havia tallat l’orella, li digué: 

—Però si jo t’he vist a l’hort amb ell! 

Pere tornà a negar-ho, i a l’instant el gall cantà. 

Jesús davant de Pilat 

Després dugueren Jesús de casa de Caifàs al pretori. Era de bon matí. Però ells no 

van entrar dins el pretori, per no quedar impurs i poder menjar el sopar pasqual. Per 

això Pilat sortí a trobar-los fora del pretori i digué: 

—Quina acusació porteu contra aquest home? 

Ells li contestaren: 

—Si aquest no fos un criminal, no te l’hauríem entregat. 

Pilat els replicà: 

—Emporteu-vos-el vosaltres mateixos i judiqueu-lo d’acord amb la vostra Llei. 

Els jueus li respongueren: 

—A nosaltres no ens és permès d’executar ningú. 

Calia que es complissin les paraules que Jesús havia dit, indicant com havia de morir. 

Llavors Pilat se’n tornà a l’interior del pretori, féu cridar Jesús i li digué: 

—¿Tu ets el rei dels jueus? 

Jesús contestà: 

—¿Surt de tu, això que em preguntes, o bé d’altres t’ho han dit de mi? 

Pilat replicà: 
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—Que potser sóc jueu? Són el teu poble i els grans sacerdots els qui t’han posat a les 

meves mans. Què has fet? 

Jesús contestà: 

—La meva reialesa no és d’aquest món. Si fos d’aquest món, els meus homes haurien 

lluitat perquè jo no fos entregat als jueus. Però la meva reialesa no és d’aquí. 

Pilat li digué: 

—Per tant, tu ets rei? 

Jesús contestà: 

—Tu ho dius: jo sóc rei. Jo he nascut i he vingut al món per donar testimoni de la 

veritat. Tots els qui són de la veritat escolten la meva veu. 

Li diu Pilat: 

—I què és la veritat? 

Jesús, condemnat a mort. 

Després de dir això, Pilat va sortir altra vegada a fora, on eren els jueus, i els digué: 

—Jo no li trobo res per a poder-lo inculpar. Però ja que teniu per costum que us deixi 

lliure algú en ocasió de la Pasqua, ¿voleu que us deixi lliure el rei dels jueus? 

Ells van contestar cridant: 

—Aquest, no! Volem Barrabàs! 

Barrabàs era un bandoler. 


