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EL FIL D'ARIADNA UN SOFÀ 

N 0 havia vist, al seu dia, la pel·lícula 
que Televisió de Catalunya va eme
tre el diumenge vuit de setembre: 

Ulisses. No me la vaig pas voler perdre i 
vaig gaudir, tot embadalint-me amb les 
aventures —tergiversades en algunes oca
sions i certament incompletes— de l'heroi 
grec Interpretat per un KIrk Douglas prou 
jove i ben plantat com per donar-nos una 
imatge agradable i força versemblant del 
rei d'ítaca. 

Quan hom ha sofert la fascinació pel 
món clàssic, grec i llatí, i posteriorment 
n'jia fet la seva professió, els déus de 
rOlimp, els herois homèrics i els personat
ges històrics esdevenen tan familiars que 
arriben a formar part important d'un ma
teix, deixen de ser només noms per adqui
rir un cos i una personalitat més o menys 
concrets, però a la mida del fascinat i 
d'acord amb la fascinació exercida. Ales
hores, veure reviure les seves gestes en la 
ficció del cinema i segons criteris aliens, 
pot resultar extraordinàriament enutjós i 
possiblement decebedor. 

Una mica és el que em va succeir amb 
/'Ulisses produït per Ponti i De Laurentiis. I 
és que veure una Penèiope-Circe-Silvana 
Mangano envoltada de tuls negres i amb 
vestits de pedreria i lluentons, I amb un co
tilla que li feia tenir la figura tan estilitzada 
com era de rigor; segons els cànons estè
tics a la moda dels anys cinquanta, i vesti
da per Madame Gres, resultava estrany I 
anacrònic alhora. I no menys curiós era el 
luxe de la decoració i del vestuari de la cort 
del rel dels feacis, Alcínous, «que els déus 
recordava», " un conjunt absolutament 
kitsch. 

I si l'estètica del film responia als Impe
ratius marcats pel gust de l'època en què 
es produí, no sortia més ben parat el seu 
contingut, que s'allunyava del text original 
segons la imaginació dels guionistes, la ca
pacitat econòmica dels productors o la per-
missivitat moral del moment. 

És així que en l'epopeia homèrica Ulis
ses no va perdre la memòria quan va ser 
llançat per les ones del'mar embravit per 
Posidó, el déu enemic, I per Èol, el déu dels 
vents, a una platja del país dels feacis, on 
arribà completament nu. Però la història 
d'amor que els tres guionistes italians 
crearen per a Ulisses I Nausica, que quasi 
acabà en casament, no hauria pogut gaudir 
de les pinzellades Ingènues I romàntiques 
amb què ens la van pintar. 

Així mateix, difícil li hauria resultat al 
director del film fer circular Ulisses pels 
carrers de la capital dels feacis envoltat 
d'un núvol que només és dissolt quan l'he
roi arriba a presència del rei Alcínous i de la 
seva muller, Arete. Difícil devia resultar, 
també, posar en escena un grup de Cíclops 
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tan alts i gegantins com Polifem, que Ulis
ses i els seus companys deixaren cec del 
sol ull que tenia. Difícil devia resultar, tam
bé, crear uns xais adequats a les dimen
sions dels seus amos, els Cíclops, i 
capaços d'amagar, cadascun d'ells, sota el 
seu ventre, els homes arribats de Troia, ar
dit que utilitzà l'heroi itaquès per fugir del 
coval de Polifem. Massa car hauria sortit 
construir més d'un vaixell, perquè no fou 
un de sol, que sortí de Troia amb Ulisses. I 
realment impossible els degué semblar po
sar en escena la terrible lluita dels valero-
sos herois contra les monstruoses Escil.la i 
Caribdis. 

Certament, la conversió d'Uíisses en 
un vell captaire a la seva arribada a ítaca, 
gràcies a un maquillador i uns quants par
racs, és força menys creïble que la que va 
dur a terme Atenea, la deessa d'ulls clars, 
en l'epopeia homèrica. Al mateix temps 
podien haver-nos estalviat la informació 
sobre el rodatge del film en els escenaris 
autèntics, segons ells, on es desenvolupà 
l'obra d'Horner, si tenim present que, tret 
de Troia i d'ítaca, la resta de topònims que 
apareixen en L'Odissea són fruit de la fan
tasia de l'autor, malgrat que s'han volgut 
identificar sovint amb llocs reals. 

Però, amb tot, l'esperit que anima Ulis
ses ai llarg del seu vagabondeig errívol per 
mar abans de retornar a la seva pàtria apa
reix prou explicitat en el film. Ulisses refu
sa la immortalitat que li ofereix Circe, la 
màgica, perquè no vol ser un déu, sinó un 
home amb tot el que això comporta de fe
bleses i d'angúnies, però també de plaer, i 
sobretot amb la certesa de saber que algun 
dia acabarà la seva existència, perquè la 
seva naturalesa és finita i^Jimitada, i també 
amb l'emoció que produeix el risc i l'aven
tura humana constant. 

Ulisses és un enamorat de la seva con

dició i vol viure intensament la vida que re
coneix en les seves mans. El seu camí és 
ple de frisances, d'il.lusions i desencisos, 
però així és com el desitja,«ple d'aventu
res, ple de coneixença», com deia el poeta 
grec Kavafis, en traducció del també poeta 
i nostre Carles Riba, i tan ben musicat pos
teriorment per Lluís Llach. 

La seva ítaca és sempre present a la 
seva ment, però sap aprofitar tot allò que li 
ofereix el món que se li obre dia a dia, en
cara que l'allunyi del seu destí, que ell sap 
inalterable per voluntat divina, com Eneas, 
el gran heroi de l'èpica llatina. Ulisses de
sitja fruir de totes les sensacions, plaers i 
dolors que l'atzar li presenta, perquè sap 
que amb un bon bagatge la seva arribada a 
la tranquil·litat d'ítaca, definitiva i el final 
de les seves aventures, serà menys dura, 
més suportable. 

^ I és per això que vol sentir el cant de les 
Sirenes, i és per això que roman ai costat 
de Circe, l'encisadora, durant tant de 
temps, i és per això que es deixa emportar 
per la feblesa, I és per això que cau en les 
temptacions, però reïx en el difícil art de 
viure, i supera els obstacles i vaga errant 
pels mars procel.losos per arribar a ser 
posseïdor de la seva voluntat i de la seva 
ànima: «...si em deia / algú: — i Vols tornar 
a viure els anys que foren / i viure'ls en tes 
terres i en ta casa, / en pau amb la rhuller i 
el fill i el regne?— / Jo li diria: —No: [a sort 
accepto, / accepto mos treballs I les'lngú-
nies / i la imminent vellesa, perquè em tro
bo / més ric de mi, més ple de món, més 
ànima»• Així parlava l'Ulisses de l'obra 
Nausica de Joan MaragalL I és que, en de
finitiva, cal que acceptem i assumim el 
nostre destí, perquè en bona part, som no
saltres mateixos els que l'anem forjant dia 
rera dia, com «.•.aquell home de gran ardit, 
que tantíssim / errà, després que de Troia 
el sagrat alcàsser va prendre». 

«Petita i Delicada» 
Sr. Director, 
Em mou a escriure-li aquestes 

ratlles el contingut 'de l'article 
que, a la secció «Petita i Delica
da», fou publicat el 27 de se
tembre, sota la signatura de Jor
di Soler. 

El senyor Soler planteja —amb 
un menyspreu colpidor— una 
qüestió que mai no he pogut en
tendre: la necessitat de trencar 
llances a favor de persones que 
poden accedir —si volen, i per 
procediments democràtics—, 
als llocs i càrrecs que sembla 
que desitgen, mitjançant la des
qualificació personal i l'insult 
groller. No tinc cap dubte que fa 
un trist servei a aquells en nom 
dels quals paria, i que ben pocs 
subscriurien la seva «esquifida 
perorata». 
•" 1"dic"qae TitrhD~entBTTC"·per no" 
dir que ho entenc massa: el se

nyor Soler cau en el parany de 
desqualificar tothom que no pen
sa com ell. Resulta sorprenent 
que, a aquestes altures, i des
prés d'uns quants anys de rodat
ge democràtic, encara es pugui 
titllar de «franquistes» les perso
nes la ideologia política de les 
quals no és la mateixa que la de 
la classe que actualment exer
ceix el poder, sense distingir-ne 
matisos de cap mena, ni atendre 
llurs comportaments. 

És Insòlit que la persona libe
ral, respectuosa amb la idea polí
tica dels altres —àdhuc amb la 
dels que no ho mereixen— hagi 
de ser menyspreada pels re-
demptoristes de torn. Voldria 
dir-li al senyor Soler que', per fa
vor, no oblidi les normes més 
elementals dels mecanismes de
mocràtics I que aprengui a trac
tar la gent amb el respecte que 

-esrTnereix,-'totderxarrt-dei)anda ' 
els mètodes messiànics, tan pro

pis dels sistemes polítics que 
clarament combat. Narcís Salva-
tella i Vila 

Per una llibertat 
pacífica 

Sr. Director, 
El passat Onze de Setembre 

va ser una diada molt reivindica
tiva i sobirana. Malgrat això, va 
ser una Diada desunida i alguns 
grups varen provocar petits alda
rulls, sense conseqüències. Això 
no obstant, aquests van ser 
usats pels ens de l'Estat per dir 
que havia estat una «Diada revo
lucionària». Aquest fet té una 

-explicació: «Si un dia que els dei
xem manifestar lliurement ja pro
voquen desordres, imagineu-vos 
què passaria si els donéssim tot 
el que ens demanen». Però, a 
més,- els - hem -de -comprendre,-
ells veuen que al Pals Basc ja fa 

molt temps que existeix l'ETA, i 
si, a sobre, ara se'ls afegeix aquí 
el problema de Terra Lliure o 
d'altres grups revolucionaris in
dependentistes, podria ser que 
Espanya es . convertís en un 
camp de batalla com és ara Sud-
Amèrlca. 

Després de tots els ultratges 
que hem sofert els catalans du
rant els darrers anys, encara els 
hem de comprendre i hem de 
continuar tenint ^ény i essent 
pacients. 

Necessitem poder aconseguir 
tot el que volem sense fer ús de 
la violència, ja que si, no ho fem 
així tindrem sempre les de per
dre, perquè mentre uns lluiten 
per la «pàtria», els altres són els 
«rebels a la pàtria». Aquests ma
tisos podrien ser molt discuti
bles, però, ara com ara, no ho 
són. Nosaltres, els catalans, per 

-aconseguir el que^ volem-,-hem 
d'intentar obtenir-ho sempre 

A LA RIBA 

Deu minuts 

E n deu minuts poden pas
sar moltes coses, moltís-

simes. En deu minuts (I a ve
gades en molts anys) pots 
fumar-te set o vuit cigarretes, 
pots anar caminant de la 
Rambla a la IDevesa, pots es-
cottar les notícies de les nou, 
pots començar una enemistat 
eterna, pots iniciar un amor 
etern i pots eternitzar el 
temps, si utilitzes els deu mi
nuts per seure a la cadira de 
la consulta de cal dentista. 

Si tens deu minuts pots fer 
meravelles. Pots beure't tran
quil·lament un cafè (si arribes 
deu minuts abans de l'hora 
prevista), pots jugar una par
tida de dames, pots escriure 
el títol d'un article, pots veu
re una aventura d'en Bugs 
Bunny, un tràiler de la pel.li 
de moda, i pots saber el 
temps que farà demà· 

Amb deu minuts pots llegir 
la meitat d'una història de 
YAstèrix, pots gaudir de l'aro
ma dels til·lers, i pots com
prar, començar a fullejar I 
llançar a la paperera una bona 
pila d'èxits literaris· 

Si tens deu minuts ets un-
home afortunat: Com el Feli-
pe. Va tenir deu minuts de 
Reagan i ja està cofoi i satis
fet. Estava parlant amb el vi-
ce, aquell en Bush. Estava 
parlant i mirava, amb insis
tència, la porta per on sa|>la 
que havia d'entrar el Reagan. 
A la f i , esperitat, va aparèixer 
l'amo. El pobre Manelic, el 
Felipe, es va aixecar i es fa fer 
veure. «Epl, sóc aquí, eh?». 
El Reagan es va girar, va do
nar la carpeta al secretari I va 
contestar: «Tu, nano, perdo
na, però només tinc deu mi
nuts. Parleu-ne, tü i en Bush, 
i ja veurem, eh? Ho sento, pe
rò m'esperen. Adéu, xato!». 

Com un bon Manelic, el Fe
lipe va fer cas de l'amo i va 
continuar despatxant amb 
l'encarregat. Sembla que la 
comanda ja està feta, i que a 
dalt de la muntanya hi ha un 
pastor. 

Deu minuts: el temps que 
molta gent necessitarà per dir 
«no», un dia de primavera de 
l'any que ve./l no vull posar-
me romàntic, perquè sé que 
d'aquí a deu minuts em truca
rà la Gertrudis i em dirà que 
no pot venir al cine. 

Josep M. Fonalleras 

d'una manera pacífica. No hem 
de sentir odi envers els nostres 
opressors, puix que si tan sols 
sentim desitjós de venjança, 
quan tinguem el que desitgem 
tampoc no podrem ser una nació 
justa. Per tant, si lluitem per la 
Llibertat també hem de lluitar per 
la Pau, ja que si en tenim una, 
sense l'altra, tampoc no podrem 
estar contents. 

La nostra lluita darrera ha de 
ser una LLIBERTAT PACÍFICA. 
Marta Bayot i Trias. 

• Demanem brevetat i concisió en els' 
comunicants que escriguin a la secció 
«El lector escriu». Qualsevol carta 
que passi de les 30 ratlles, aquest 
diari es reserva el dret de resumir-la, 
intentant preservar el seu sentit. Tota 
comunicació haurà d'anar acompa
nyada de la identificació completa de 
l'autor (nom i cognoms, adreça, i, si 
és possible, telèfon), malgrat que po
dran ésser publicades cartes signades 
amb inicials o pseudònims, si així ho 
sòl.'ircrtà èlsèú àútbr. 


