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l verí del teatre,
que és com el verí

de tantes altres pas-
sions. La metzina que
et fa viure inoculat,
buscant la veritat a es-

tropades, la felicitat a pessigades. En-
tres a la Villarroel, i fas aixecar una pila
de gent que han fet del seu abric un na-
dó que reposava a la seva falda. La fila
una maternitat. La platea, criatures dis-
posades a entrar en el joc. Véns a bus-
car una dosi de realitat virtual sense ne-
cessitat de posar-te unes ulleres de
snorkel. El públic necessari, fent arribar
respiració i batec a aquesta nova mera-
vella de Pere Riera. Escrita pensant en
Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas, amb
Anna Moliner i Francesc Ferrer. Repre-
senten l’assaig d’un Hamlet perquè la
jove Sara (Anna) superi les proves per
fer d’Ofèlia. Aleix (Francesc), jove actor
d’èxit televisiu, li dona la rèplica. Eva
Dolç (Emma), diva apartada dels esce-
naris, els dóna el mestratge i Toni (Jor-
di) intentarà convèncer l’Eva que ha
de tornar a la cartellera teatral.

Teatre dins del teatre, vida dins la vi-
da. La tensió, el qüestionament cons-
tant, el reescriure, l’assaig, la prova, la
relliscada, l’encert, el desig, el menys-
preu, l’odi, l’amor, la representació.
Tot això i tan ben jugat, escrit, dirigit
i interpretat, que fa que la Infàmia
t’acompanyi quan després dels aplau-
diments a banda i banda d’escenari,
les butaques t’aboquin al carrer. Ser o
no ser, morir que és com dormir, res
més. Ho va deixar escrit Shakespeare, i
hi ha jugat Pere Riera, i Pau Carrió es-
trenarà aquest mes de març al Teatre
Lliure un Hamlet amb el premi Ciutat
de Barcelona Pol López. Un Hamlet que
per Lluís Homar era la bogeria més gran
de la seva vida, i que ara ens regala una
altra monumental interpretació al TNC,
amb El professor Bernhardi, de Schnit-
zler. Un dilema més. La vida com a dile-
ma constant. “Res del que facis en es-
cena no té cap valor si no ho fas per tu
mateix. Si no ets autèntic ets un més.
No es tracta de fer-ho bé, es tracta de
ser”, proclama Eva Dolç a Infàmia.
Gran lliçó. El teatre com la vida.
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Keep calm
Xavier Graset

‘Infàmia’

La tensió, el qüestionament
constant, el reescriure,
l’assaig, la prova, la
relliscada, l’encert, el
desig, el menyspreu, l’odi,
l’amor, la representació

La vinyeta
Fer
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om que vam assistir al naixe-
ment de la criatura i l’hem vista
després espigar-se i fer-se gran,

tots aquí sabem que Ciutadans és un
partit de dreta-dreta. No diré d’extre-
ma dreta perquè la paraula té unes
connotacions desagradables i perquè
tampoc cal exagerar, però sí que diré
que és una dreta destil·lada i lliure
d’impureses. Tant, que molts dels vo-
tants del PP, quan van considerar que
aquest partit en la seva particular opi-
nió girava massa al centre o van com-
provar que estava molt empastifat per
la corrupció van córrer a abraçar la
causa de Ciutadans i no cap altra, tal
com els resultats electorals descriuen.
La criatura va néixer a més a més amb
un únic pa sota el braç, que era l’oposi-
ció a la política lingüística que s’ha
practicat a Catalunya amb l’acord de
gairebé tots els partits i gairebé tota la
gent, parlés com parlés, i en això es va
veure que havia vingut al món per po-
sar zitzània, que és una paraula evan-
gèlica que evoca esbarzer, esbarzer i
zitzània a la convivència de Catalunya.
Ara els pans s’han multiplicat però
cap, segons el nostre paladar, conté la

C farina de la moderació ideolò-
gica o la centralitat. En can-
vi, el PSOE hi ha observat o
hi ha volgut observar centra-
litat, i hi ha pactat per mirar
de poder governar Espanya.
Quines coses que es fan i es
desfan i no es volen veure
per obtenir el poder. La ma-
niobra argumental hauria
deixat parat no Maquiavel,
que hauria fugit corrents, sinó Aristò-
til, que va fixar els sil·logismes: “El
PSOE és un partit de centre-esquerra,
Ciutadans és un partit de centre-dre-
ta, ergo el centre ens uneix i ja podem
pactar.” L’alcalde socialista Àngel Ros
de Lleida, que governa amb Ciutadans
i de moment ja ha fet bilingüe tota la
informació municipal, en va ser el pre-
cursor. Ha creat escola: l’ha imitat l’al-
calde successor de Puigdemont a Giro-
na, “ciutat referent de l’independen-
tisme”. Ja podem plegar.

Els punts de l’acord entre els dos
partits parlen de reformar la Constitu-
ció, de suprimir les diputacions... Això
de suprimir les diputacions, que sem-
bla tan modern i estalviador, és per-

què els ajuntaments depenguin direc-
tament de l’Estat i els governs autonò-
mics perdin incidència sobre els muni-
cipis. La famosa recentralització. Pel
que fa a la reforma constitucional...
enlloc els dos partits parlen de Catalu-
nya, del “problema” de Catalunya que
fins fa quatre dies els atabalava tant.
Umberto Eco, que s’acaba de morir,
deia que la falta de senyal és un se-
nyal. Si el PSOE i Ciutadans no donen
senyals de vida sobre Catalunya és se-
nyal que n’han d’haver parlat molt as-
seguts en els sofàs i en les taules a por-
ta tancada. La falta de senyal és en
aquest cas un mal senyal. Alguna cosa
tramen, i si eviten que sigui coneguda
és que ens hem de posar a tremolar.

El pacte
Manuel Cuyàs
Vuits i nous
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