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amlet, sempre
Hamlet, més in-

tel·ligent que el ma-
teix Shakespeare
com diu Harold
Bloom. Al de Pol Ló-

pez, i Pau Carrió, i de tota la magnífi-
ca companyia amb qui el fan al Lliure
de Gràcia, n’hi ha molta, de saviesa
escènica i lucidesa. N’escric i mentre
n’escric prego a Lluís Pasqual que la
reprogrami la temporada vinent per-
què amb tot l’aforament venut la
malícia dels que no tenen entrades
encara es pot disparar més.

I més per a aquest Hamlet de cam-
bra, on la paraula llisca com mai, si fins
sembla que de l’orella al cervell se’t fa-
ci tot tan entenedor que a partir d’ara
tot ho hàgim d’entendre amb la matei-
xa facilitat. Però no. Surts al carrer i tot
i que aquest joc de miralls de la natura-
lesa que és el teatre, com es diu a
l’obra, segueix funcionant, costa d’en-
tendre els que ens passa. Mireu que a
dins ressonen paraules i sentències
que tenim incorporades com a crossa
universal, com a veritats escrites a foc,

com aquella: alguna cosa està podrida
a Dinamarca, o el clam del rei Claudi, el
que ha mort el seu germà: “La pudor
del meu crim arriba fins al cel.” Surts al
carrer i no és Dinamarca la que està
podrida, no és només el crim de Claudi
el que s’enfila per les parets, els papers
de Panamà han eixamplat el descrèdit,
han escampat crim i pudor a més de
50 països d’arreu del món. Putrefacció
arreu. Corrupció com a paisatge. Ja fa
temps que està escrit i que es repre-
senta, i a més segueix passant. I el ser
o no ser? Som o no som, aquesta és la
qüestió. La tragèdia del desig, la màs-
cara de la bogeria que ens envolta, la
disjuntiva entre el desig de revenja que
instal.la la sang i la violència, la des-
trucció en una espiral contínua. I això
al Hamlet escrit i al que s’aixeca cada
dia en el relat dels fets. Sento Pol Ló-
pez immens dient “ser o no ser”, i em
pregunto què se sent pronunciant uns
versos que sap tothom i fent un recor-
regut marcat, com els carros que fan
carrerades. Dir el vers, escoltar-lo i
dur-lo a dins. Sortir al carrer amb el
dubte, l’interrogant: som o no som?
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Putrefacció arreu.
Corrupció com a paisatge.
Ja fa temps que està escrit
i que es representa, i a
més segueix passant
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altre dia, mentre llegia els re-
cords que mossèn Jaume Bru-
fau acabava de publicar sobre el

seu pas pel col·legi dels Salesians de
Mataró quan era petit, vaig tenir un al-
tre motiu per emocionar-me: em van
telefonar per dir-me que Jaume Brufau
acabava de morir. Tenia 92 anys. Sabia
que estava molt malalt des que havia
tingut una caiguda. El van operar i el
van ingressar a la residència de cape-
llans de Barcelona on va morir. L’havia
telefonat dues o tres vegades i cada cop
la veu era més dèbil. El cap, en canvi, el
mantenia molt viu i despert. Vam que-
dar que un dia passaria a veure’l, però
la visita no es va produir.

Si dic que la lectura del seu últim lli-
bre m’havia emocionat és perquè Jau-
me Brufau havia estudiat amb el meu
pare i els records de tots dos eren co-
muns. Tot el que hi explica ho havia
sentit a casa. Sempre van ser amics.
Fins i tot en la distància, quan la famí-
lia Brufau es va haver de traslladar a
Salamanca perquè el cap de casa hi po-
gués muntar la fàbrica que Franco no li
deixava fer a Catalunya. I això que el
seu pare havia estat el primer alcalde

L’ franquista de Mataró. Només per
uns mesos: el mateix règim que
l’havia nomenat el va destituir i el
va tancar un temps a la presó. Un
episodi fosc i embolicat que Bru-
fau, en un anterior llibre memo-
rialístic, no acaba d’aclarir. Vaig
dir-li que no ho entenia i només
vaig aconseguir un somriure per
sota el nas i un gest de paciència.

Va tornar de Salamanca fet ca-
pellà, i el contacte de proximitat
amb el meu pare es va reiniciar.
Ell li va voler oficiar el funeral quan va
morir el 2005. Després, de la seva but-
xaca, va editar un llibre molt ben fet
amb dibuixos seus. Jo vaig heretar la
seva amistat. Ens trobàvem pel carrer i
a la llibreria Dòria, on comprava tots
els llibres. En va comprar tants, d’an-
tics i de moderns, que com no li cabien
a casa en va fer cessió a la biblioteca de
la Fundació Iluro, on hi ha un apartat
bibliogràfic que du el seu nom. Era un
home molt savi, molt bo i molt generós.

Els funerals de gent molt gran acos-
tumen a estar poc freqüentats perquè
els amics i familiars han passat abans.
El de Jaume Brufau va omplir Santa

Maria de
Mataró, “la

catedral del
Maresme”,

segons els
bisbe Martí-
nez Sistach.

Gent del món acadèmic –Brufau era
catedràtic de dues o tres disciplines–,
gent de la cúria –dos bisbes i vint ca-
pellans a l’altar– i molts joves: moni-
tors d’esplais que ell havia format i
que ploraven a llàgrima viva. A la sorti-
da, el seu nebot Joaquim Coello Bru-
fau, enginyer naval i analista polític
d’aquest diari, em va dir: “L’oncle
m’havia confiat el teu interès per la
misteriosa història del seu pare; si
quedem un dia, te l’explicaré.” M’ho
vaig prendre com una deixa i com una
manera de dilatar la seva memòria.

Manuel Cuyàs
Vuits i nous

Mossèn Brufau
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