
osa dura la de tenir un ofici
en què cal esperar fins a fer
setanta anys per poder bui-

dar el pap! Però no hi ha coca que no
costi un pa. I quan es gaudeix del
privilegi de mirar-se el món de tan
amunt, bé cal haver après a mosse-
gar-se la llengua de tant en tant. No
fos cas que tot d’una la cosa es cap-
girés. Cal, doncs, saber guardar les
aparences. Autoaplicar-se l’adreça-
dor del políticament correcte de
molt abans que aquest concepte
s’inventés. I aguantar ferm.

Fins que arriba moment que un (o
una) es demana, talment un Antoine
Roquentin de sang blava (i sense ne-
cessitat per això d’haver-se llegit la
nàusea sartriana), de què serveix el
rotllo aquest de viure mal que sigui
a cos de rei (i mai millor dit) si no es
conta? ¿Que no és prou clar que
mentre es viu no passa res i que cal
contar-ho, mal que sigui en sentit in-
vers als esdeveniments, perquè tot
comenci veritablement a prendre
cos, a ser substància significativa?

I ve llavors que poca broma i me-
nys taps. Que si ja n’hi ha prou de
mariconades. Que si ja està bé de
tant de Darwin i bo i gens de religió
per explicar-se l’origen del món i de
tot plegat. Que si allò que cremen
són papers i no les nostres carns (les
majestàtiques d’ells) en persona.

I l’escàndol esclata indistinta-
ment entre les files dels fariseus
com entre les dels ingenus. I què es
pensaven o volien doncs els uns i els
altres? Que no som (orwelliana-
ment) tots iguals? Si un neonazi
qualsevol pot negar aquí l’holocaust
impunement, per què no ha de poder
amollar l’il·lustríssim consort que
«nunca fue el castellano lengua de
imposición» (23-IV-2001) i quedar-
se tan ample? I si tota senyora Pona
pot dir el que li passi pel barret, per
què no ha de poder-se esbravar sem-
blantment la no menys il·lustríssima
madama? I què ho farà llavors que
es pari més atenció al que aboca
aquesta que no pas al que diu aque-
lla?
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PUBLICITAT

ls nostres avis prenien Calisay,
picaven galetes Birba, no es per-
dien cap sarsuela i per Tots
Sants anaven a veure Don Juan

Tenorio. Aquest any, per Tots Sants, el
Teatre Romea de Barcelona ha recuperat
el Tenorio per fer un favor als avis que en-
cara queden, perquè els aprenents de l’Ins-
titut del Teatre sàpiguen de què parlem
quan parlem del teatre romàntic espanyol i
perquè una colla d’actors que es morien de
ganes de fer Don Juan Tenorio i no s’atre-
vien a dir-ho poguessin donar curs a la se-
va inclinació secreta. No només d’obres
de tesi del Lliure, de musicals i de sèries de
televisió han de viure els actors.

L’actor Carles Canut, que a la vegada és
el president de la Fundació Romea, va
agafar dilluns, l’endemà del Dia dels Di-
funts, les veus més potents del teatre cata-
là, les va enfilar a l’escenari del teatre del
carrer de l’Hospital i, situades davant d’un
faristol i vestides de carrer, va fer que reci-
tessin en sessió única els versos de José
Zorrilla que molta gent d’aquest país fins
fa pocs anys se sabia de memòria. Parlem
de les veus i les veuarres de Mario Gas
(Don Juan), de Jordi Boixaderas (Luis
Mejía), de Josep Maria Pou (Gonzalo de
Ulloa), de Constantino Romero (Diego
Tenorio), d’Anna Ycobalzeta (Doña In-
és), de Mingo Ràfols, de Chantal Aimée,
de Maria Jesús Andany, de Marta Angelat,
de Boris Ruiz... Que bo que és Boris Ruiz i
que bons que són i que bé que ho van fer
dilluns al vespre tots aquests actors que he
dit i tots els altres que em deixo. Els actors
van disfrutar com bojos i, com sempre
passa quan això es produeix, l’entusiasme
es va encomanar al públic. Com que el di-
lluns és dia de descans als teatres, hi havia
entre el públic molts actors. Jo tenia al cos-
tat Vicky Peña i Rosa Novell. Elles també
podrien haver estat dalt de l’escenari, si no
fos que ja estava ocupat i el repartiment
del Tenorio és gran però limitat. Un altre
any per Tots Sants Canut pot fer actuar els
actors que dilluns es van quedar a la platea
i asseure a la platea els que dilluns van ac-
tuar.

Com que, ja dic, la representació va ser
en realitat una lectura dramatitzada, sense
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disfresses i sense decorats, per un moment
podies tancar els ulls i imaginar-te que es-
coltaves aquell Teatro Invisible de Radio
Nacional o el Cuadro de Actores de Ràdio
Barcelona dels anys cinquanta i d’abans,
quan per Tots Sants es representava, es ra-
diava i es feia per televisió Don Juan Te-
norio. A les escenes del cementiri del se-
gon acte, efectivament, jo vaig tancar els
ulls i en comptes de veure els fantasmes de
Doña Inés i del seu pobre pare va ser com
si se m’apareguessin Ricard Palmerola,
Isidro Sola o Alejandro Ulloa, que són els
actors els quals ara mateix recordo haver
sentit interpretar el paper de Don Juan
quan era petit. Mario Gas, que és nebot de
Mario Cabré, segur que va pensar en el seu
oncle, en el seu pare i en alguns dels actors
que he dit mentre s’entregava amb tota la
passió del món al seu paper. Mario Gas pot
ser un director de teatre tan modern com es
vulgui, però dilluns va complir amb un
dels somnis de la seva vida. Es veia d’una
hora lluny. La seva mare el contemplava
des d’una butaca. Una mica més enllà seia
el doctor Moisès Broggi, centenari. El
doctor Broggi m’estalviarà de mentir: els
nostres avis bevien Calisay, picaven gale-
tes Birba, cantussejaven sarsueles pels
corredors de casa i cada any per Tots Sants
celebraven el seu particular Halloween
anant al Romea o a qualsevol teatre de Ca-

talunya per veure Don Juan Tenorio. El
doctor Broggi fa cara de saber-se molts
passatges de l’obra de memòria i fins i tot
d’haver fet de Don Juan o de Luis Mejía en
un teatre d’aficionats, quan era jove i no
tan jove.

L’obra de Zorrilla és un monument a
l’escatologia i al teatre pompier. Un Cyra-
no amb tot el tenebrisme castellà i amb ri-
mes previsibles: notorio sempre rima amb
Tenorio i afán amb Juan. El primer acte,
que passa a les posadas i als carrers de Se-
villa, té vivacitat. El segon acte és tètric,
ombrívol. Els nostres avis van preferir
sempre el primer i la prova és que els frag-
ments que se sabien de memòria eren
d’abans de la primera baixada de teló.

El castellà que els catalans avui parlem
a Catalunya té una empremta del Tenorio
transmesa de generació en generació. És
un castellà encarcarat, fòssil i llepissós
com un didalet de Calisay que només es
parla a Catalunya i que de vegades te’l tro-
bes en un articulista de La Vanguardia, en
un best seller en castellà escrit per un cata-
là o en una intervenció de CiU o ERC al
Congrés. Els nostres avis i àvies van
aprendre el castellà o amb els capellans i
monges, que eren de Ripoll o de Vic, o al
teatre. Dilluns de Difunts el Romea va ofe-
rir al públic català que l’omplia el castellà
més intel·ligible.
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El Teatre Romea recupera la tradició de representar el «Tenorio» per Tots Sants

Jacob Torres, Maria Jesús Andany, Mario Gas i Anna Ycobalzeta, dilluns. PACO AMATE / FOCUS


