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stic enlluernada
per una comèdia

que, en la seva simpli-
citat, s’omple d’un
significat de vegades
inassolible: el ver tea-

tre.
La comèdia dels bufons és un deli-

cat exercici teatral, o metateatral: grà-
cies als autors, Martí Torras –que n’és
alhora el director– i Denise Duncan, i el
bon ofici del traductor, Joan Sellent,
escarboten, furguen, remenen, des-
trien i s’endinsen en el text de l’im-
mens Shakespeare, i frase a frase cu-
sen els fragments i creen una comèdia
bella i divertida. Tota aixoplugada sota
la paraula lluminosa i immortal de l’au-
tor anglès.

És clar que hi ha un secret tangible:
la memorable actuació de Carles Ca-
nut i Joan Pera, que són els bufons,
més Dafnis Balduf (que fa de Shakes-
peare). Més la música, magistral, d’Els
Berros de la Cort, en directe.

És evident que tothom adora Sha-
kespeare, però pocs el coneixen amb
el rigor degut. El seu sentit de l’humor,

la seva fantasia còsmica, l’exaltació, la
gelosia, l’amor, la revenja, l’ambició, la
guerra... Hi ha poques passions huma-
nes que no hagin passat per les seves
mans.

Tinc un secret per llegir obres que
de vegades fan una mica de mandra: el
mes de vacances tinc l’autoobligació
de llegir-me deu pàgines cada dia. La
manca de ganes desapareix al tercer o
quart dia. Des de l’inacabable Proust
fins al difícil Joyce, m’han estat acces-
sibles de seguida que he picat a la seva
porta. Un estiu els va tocar, als sonets
de Shakespeare, que llegia en veu alta,
passadís amunt passadís avall. Avui
me’ls sé pràcticament de memòria.

Alhora he assistit a tota mena de re-
presentacions de les seves tragèdies
–ai, aquella insuperable Lady Mac-
beth!– i comèdies. Crec haver llegit o
contemplat, si no totes, la major part
de la seva producció, al voltant de les
quaranta obres. És, per tant, un autor
que m’és familiar i que he endevinat
rere obres rèplica més o menys engi-
nyoses. Em té agafada pel coll, beneït
sigui.

Però mai havia assistit a aquesta
mena de joc insuperable.

Sí, senyor: això és fer teatre!

E

Keep calm
Isabel-Clara Simó

La fan
al Romea

La comèdia dels bufons és
un delicat exercici teatral,
o metateatral

ebo una convocatòria perquè di-
jous assisteixi a la inauguració
d’una exposició que acumula els

objectes relacionats amb el rock que
Jordi Tardà va col·leccionar tota la vi-
da. Me l’envia la seva vídua. Si l’exposi-
ció és dijous, avui, quan escric això, és
diumenge i, mentre em preparo i men-
talitzo per fer-me present demà a la
concentració en suport d’Artur Mas,
Joana Ortega i Irene Rigau davant el
tribunal que els han de jutjar per la
qüestió de les urnes del 9 de novembre
del 2014, penso en Jordi Tardà. L’últi-
ma vegada que el vaig veure va ser
aquell dia. S’havia apuntat de volunta-
ri per facilitar les votacions i me’l vaig
trobar al col·legi electoral que em cor-
responia, l’institut Damià Campeny de
Mataró, resolent a peu dret els dubtes
de la gent i mirant d’ordenar la cua.
Ens vam saludar i parlar. Em va expli-
car que acabava de superar un altre
dels problemes de salut que l’havien
perseguit tota la vida i que ja es mani-
festaven quan li havia fet classes parti-
culars de repàs un estiu, ell amb cator-
ze anys i jo amb disset. Aquell tropell
semblava molt greu, però ell somreia i
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atenia com si res els votants. Al cap de
quatre mesos, l’1 de març del 2015,
em van dir que Jordi Tardà s’havia
mort. Un motiu més per anar a la con-
centració de demà. Alguns diuen que
hi anirem per pressionar la Justícia.
Es pot pressionar un concepte que de
tan elevat s’escriu amb majúscula? Se-
ria com dir que quan xiulem una obra
que no ens ha agradat posem en qües-
tió el teatre o les seves muses. Les
muses teatrals, que es representen
amb una màscara que riu i una que
plora, n’han vistes de tots colors, des
de Sòfocles. La musa de la Justícia,
que du els ulls tapats, ni això, però és

tan impassible com les altres. Doncs
els jutges: voleu pressionar els jutges.
Encara més? És més senzill: hi anem
perquè els que aquell dia de novembre
ens vam mobilitzar per expressar la
nostra voluntat no podem deixar sols
els que van afavorir l’expressió. Home-
natgem els tres caps visibles de la con-
sulta, i, en la concentració, ens retro-
bem nosaltres. Pena gran de no retro-
bar-hi Jordi Tardà. També hi anem per
Jordi Tardà. S’ha suggerit que els tre-
balladors i alguns funcionaris dema-
nin festa demà per poder anar on té el
domicili el Tribunal. Alguns s’han es-
candalitzat. Doncs què? La consulta
va ser en festiu i hi va poder anar tot-
hom. El judici és un dilluns i pot ser
que només s’hi concentri l’univers ju-
bilat. No han de tenir els altres impli-
cats la possibilitat de manifestar-se?
Si no la tenen, també ens concentra-
rem pensant en ells. En els vius i en
els morts.

Demà els explicaré com va anar ahir
l’acompanyament d’Artur Mas al pas-
seig Lluís Companys. I el cap de setma-
na, la inauguració de la col·lecció Jordi
Tardà. Paraula de Stones.

“El 9-N em
vaig trobar
Jordi Tardà fent
de voluntari

Manuel Cuyàs
Vuits i nous

La concentració

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch


