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Lluís XVI

Com és sabut, Lluís XVI, nét de Lluís XV 
i parent del primer Borbó d’Espanya, va 
tenir la vida fastuosa pròpia de tots els 

monarques francesos, i no francesos, del 
temps del Despotisme. Encara gastava més la 
seva dona, l’austríaca Maria Antonieta, a qui 
el poble francès –després es convertirien en 
citoyens, una categoria encara no assolida 
pels catalans– execrava encara més que al rei: 
tota mena de luxes decoraven les seves estan-
ces, les sedes més fines eren portades d’Ori-
ent via Venècia, les joies assolien un preu 
desorbitant, el mobiliari va ser fet expressa-
ment per substituir el del seu avi polític, i el 
vestuari era d’un llampant i d’una exquiside-
sa propis de Hollywood. 

Sigui com vulgui, el primer que va pagar 
la factura de tanta disbauxa no va ser ella, si-
nó Lluís XVI. Va fer tot el possible per enre-
dar els aristòcrates sense enutjar els burge-
sos revolucionaris, i fins tot va jurar la Cons-
titució de 1790; però com que els tenia, lite-
ralment, “per corbata”, va fugir de París en la 
nit famosa “de Varennes”, que és on el van 
pescar les noves forces de l’ordre i del des-
ordre. Va ser destronat, i, ai las!, el 1792 va 
passar per l’invent de Monsieur Guillotin, ja 
molt perfeccionat, i li van separar el cap de la 
resta del cos per una llarga temporada: co-
ses dels jacobins –en especial Robespierre–, 
engrescats en la lectura de Rousseau. 

Però vet aquí l’anècdota, que, com totes, 
il·lustra més que cap altre document els ava-
tars i les veritats de la història: quan Lluís XVI 
era conduït al patíbul, tot pujant-ne les esca-
les li va dir a un guàrdia que el portava a la gui-
llotina: “Porti aquest missatge a la reina”, i li 
va allargar una carta. El guàrdia, que ja forma-
va part d’un nou ordre, i desordre, polític, li va 
respondre: “Sieur, no sóc aquí per fer-li encàr-
recs; la meva feina és pujar-lo al patíbul i 
acompanyar-lo fins a la guillotina”.  

Això explica a la perfecció el que succeeix 
quan un, o una colla que es pensava que sem-
pre manaria, s’adona, d’un dia per l’altre, que 
ja no té cap poder: com si el poder fos una un-
ció religiosa o una apòzema màgica que no 
hagués de perdre mai els efectes i hagués de 
durar eternament. Si tot segueix al ritme que 
observem a Espanya i a Catalunya, ja veurem 
amb quina cara es queden uns partits i uns 
homes que han viscut molts anys emparats 
en el “luxe” de la política, amb uns sous que 
esborronen. A aquests, només caldrà recor-
dar-los l’anècdota de Lluís XVI i la sentèn-
cia llatina, vàlida per a qualsevol temps: Sic 
transit gloria mundi!✒

WIKIMEDIA

Que l’ahir era esperança 
ho he après després 

El dramaturg i 
l’insecte detestable 
que porta dintre 

Quan vaig veure Incendis per pri-
mer cop, vaig sortir del Romea em-
briagada. Quina enveja, el drama-
turg Wajdi Mouawad, capaç d’es-
criure una obra tan rodona. Qui fos 
ell. Santa innocència: vaig saber qui 
era ell i se’m van evaporar les ganes 
d’estar al seu lloc. El preu no és pre-
cisament barat: per escriure el que 
escriu Mouawad, cal haver patit un 
infern i mig. Ho va explicar així a 
Barcelona el febrer de l’any passat, 
quan va venir a interpretar el monò-
leg Seuls: “La meva identitat s’ha 
construït a partir del rebuig de l’al-
tre. Em van ensenyar a odiar els mu-
sulmans, els palestins, els israeli-
ans, els sunnites, els xiïtes, els jueus, 
perquè no eren cristians maronites. 
Jo he ballat [d’alegria] per la mort 
d’un home, així és com es va cons-
truir la meva identitat. Vaig créixer 
en un univers contradictori: els 
meus pares em van ensenyar, amb 
molt d’amor, a odiar tota aquella 
gent que no era com jo”. 

L’escriptor i dramaturg cana-
denc d’origen libanès admet que en-
cara té a dintre “un insecte detesta-
ble” que no pot matar, però sí do-
mesticar. Va créixer aprenent a odi-
ar, i expia dimonis a través d’un art 
brutal, sagnant, intens, que se’t cla-
va al fons del fons de l’ànima. 

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

Tornar a veure una 
obra i socarrimar-te 
abans d’hora 
 
L’altre dia un col·lega periodista em 
va dir que la primera escena d’Àni-
ma, la novel·la de l’incendiari Moua-
wad traduïda per Ana Casassas, el va 
frenar de continuar llegint. La dona 
morta, el ganivet clavat al sexe, et-
cètera. Vaig gosar animar-lo a tirar 
endavant, perquè hi ha poesia sota 
la salvatjada i bondat sota la barbà-
rie. Mentiria si no digués que a mi el 
llibre (publicat per Periscopi i guar-
donat amb el premi Llibreter 2014) 
encara em fa mal, però també sé que 
algun dia el voldré rellegir. 

He tornat a veure l’esplèndida In-
cendis, ara a la Biblioteca de Catalu-
nya, l’espai natural de la companyia 
La Perla 29. De nou, uns immensos 
Julio Manrique i Clara Segura diri-
gits per Oriol Broggi. Saber d’entra-
da el resultat de l’equació que plan-
teja l’obra, lluny d’immunitzar-te 
contra el terratrèmol emocional 
que provoca, fa que ploris i et socar-
rimis des del minut zero.   

Un gra de sorra gens 
modest per construir 
una catedral 
 
Dimecres, mentre a la Biblioteca de 
Catalunya s’estrenava Incendis, el 
Romea –teatre on s’havia represen-

tat la peça el 2012 i el 2013– acollia 
el lliurament dels Premis Nacionals 
de Cultura 2015. Francesc Parce-
risas va agrair el premi amb un po-
ema escrit per a l’ocasió. Arrenca 
amb foc: “Sóc dret a la sorra, on tot 
són flames/ en un camí de cendres”. 
Més avall, uns versos de ressonàn-
cies gildebiedmanes: “Que l’ahir era 
esperança/ ho he après després”. 

Un altre dels guardonats, Xavier 
Pla, va donar veu a Josep Pla i a Jo-
an Sales. En una carta enviada a Mà-
rius Torres, Sales va escriure: “El 
gra de sorra amb què penso contri-
buir algun dia a la nostra literatura 
serà modestíssim, però voldria que, 
modest o no, servís a la construcció 
d’una catedral. Ara bé, hi ha qui 
sembla que només pensi en la cúpu-
la de la catedral, com donant per su-
posat que la futura nació catalana se 
sostindrà en els aires, feta només de 
cultura i de bones maneres”. 

Havent donat el guardó a Núria 
Espert, Artur Mas es va referir al 
món cultural català com “un oasi de 
pau i tranquil·litat i bon ambient”. 
President, ja sabem que el pati po-
lític crema, però en el gremi artís-
tic no tot és harmonia i pensament 
positiu i amics per sempre i ger-
mans dem-nos les mans. També hi 
ha traïcions i divorcis i ja-no-t’estic-
amic i coses així. 

Ho diu un personatge en un mo-
ment d’Incendis: “Els llibres estan 
molt bé, però van molt d’hora o van 
molt tard”. ✒
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