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Acaba de sortir un volum de la col·lecció La ciutat del Born, Barcelona
1700, editada per l’Ajuntament de Barcelona. Si establim un paral·lelisme
amb la triple distància que Occident ha fixat per parlar d’Orient, la memò-
ria històrica que permet la recuperació del recinte del Born seria Mitjana,
la Pròxima, la del segle XX i la Llunyana, la de l’època de Ramon Llull.
Aquest sisè volum va de Llengua i literatura i una de les aportacions més
interessants és la llarga llista de paraules catalanes que no consten en
cap diccionari, recuperades per l’historiador Albert Garcia Espuche grà-
cies a la literatura notarial. Moltes provenen dels arts i oficis. Eines de sa-
bater com arrencatatxes o la brunyeta, o eines d’argenter com tambalet o
la bavera. Em crida l’atenció el catxet (joia). Garcia Espuche extreu “un
catxet d’or” d’un inventari de Miquel Riber (1676). Per un d’aquells atzars
lingüístics, els diccionaris terminològics del Termcat inclouen el gal·licis-
me caixet (del francès cachet) per designar la “cotització d’un artista en
el mercat de contractació”. Si l’artista fes música de tres segles enrere
potser ens ompliria de joia i el seu caixet seria un catxet d’or. ❋
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ls amics, coneguts i provisionalment descone-
guts que dissabte al vespre ens trobem fent cua
a la Biblioteca de Catalunya per assistir a la re-
presentació de Luces de Bohemia ens declarem

fans absoluts d’Oriol Broggi, el director, i d’aquest esce-
nari tan ben trobat. Cosa que fa Broggi, cosa que anem a
veure. La cua avança, entrem, i com que encara falta
una estona perquè la funció comenci, prenem el vinet
blanc i fresc que la companyia, La Perla 29, sempre té
preparat al vestíbul. El vestíbul, o com s’hagi d’anome-
nar un espai que, com tot el conjunt, més aviat sembla
una cavallerissa, i potser ho havia estat.
Tot bevent, els amics i els a partir d’ara
tots coneguts evoquem aquella Antígona
de foc, la divertida i amarga Nadal a cals
Cupielo, el netíssim i claríssim Hamlet, la
dicció de La mort d’Ivan Ílitx... No sabem
què ens passa amb Oriol Broggi, però sem-
pre fa obres que en aquell moment ens ve
de gust veure. Avui ens va de primera una
Luces de Bohemia. Com a bons fans que
som, i com tots els fans del món, trobem
que l’objecte de la nostra admiració és
tractat amb poca justícia per la crítica. A
Broggi se li celebren els espectacles, no
diem que no, però sempre com perdonant-
li una mica la vida i amb una mena de dis-
plicència que no ens agrada gens.

La Luces de Bohemia que Broggi ens
presenta és una  Luces de Bohemia catala-
na. O, dit d’una altra manera, vista amb
ulls catalans o perquè la vegin els ulls
d’aquesta filiació, que som els espectadors.
A veure si m’explico. El Centro Dramático

E
Nacional, que té la seu a Madrid i que ha estudiat a fons
l’esperpent que Ramón María del Valle-Inclán va fun-
dar, quan munta i presenta Luces de Bohemia ho fa tal
com s’espera d’una tan alta i oficial institució: ambien-
tada a Madrid, a les buñolerías de Madrid, al Lavapiés
de Madrid, als ministeris de Madrid, tot convenient-
ment i esperpènticament passat pels miralls còncaus o
convexos del Callejón del Gato. Aquí Madrid ens queda
lluny i de la mateixa manera que a Merimée li va sortir
una Carmen situada en una Sevilla vista tal com els pa-
risencs de l’època s’imaginaven Sevilla, a Broggi li surt

un Madrid que expressament no és ben bé Madrid i un
esperpent que té elements de gènere d’opereta, de sar-
suela i de quadre dels germans Quintero. Una Luces de
Bohemia distanciada pels tòpics que els catalans acu-
mulem sobre Madrid. Els diferents accents dels actors
–andalús, cheli, gallec, sud-americà o català– enriquei-
xen l’efecte, a la vegada que els anacronismes del ves-
tuari i els objectes, que fan pensar en el restaurant
Semproniana de l’Ada Parellada, on els plats no lliguen
amb els vasos ni res lliga amb res, situen l’acció en un
ordre intemporal. I quan diem intemporal diem passat i

diem present. Perquè resulta, senyores i
senyors, que aquesta Luces de Bohemia,
tot i haver estat planificada per Broggi
abans de les acampades a la plaça Catalu-
nya, connecta amb el malestar dels indig-
nats. Max Estrella i el parnàs modernista
són uns autèntics indignats que han plan-
tat tenda a la cavallerissa de l’antic Hospi-
tal de Barcelona, avui Biblioteca de Cata-
lunya, per increpar el poder i denunciar
les corrupteles i la misèria moral i mate-
rial de molts. Ja dèiem que Broggi té el do
de l’oportunitat. El Hamlet indecís de
l’any anterior passa a l’acció.
Aquell mateix dissabte, els indignats de la
plaça Catalunya iniciaven una marxa que
ha de culminar a Madrid. Què hi van a fer
a Madrid? Que se’ls ha perdut, a Madrid,
al Madrid del Centro Dramático Nacional
i el Callejón del Gato, tenint aquesta Lu-
ces de Bohemia catalana servida per una
companyia i un elenc d’actors que ens do-
nen sempre tantes alegries? ❋

Max Estrella, indignat
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Max Estrella i la Lunares en una escena molt ben resolta en el muntatge LA PERLA 29


