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Marcos Ordóñez descriu el segle XX a través del teatre

El rei de la comèdia
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Marcos Ordóñez, Comedia con
fantasmas. Plaza & Janés.

Barcelona, 2002.

E
stava temptat de ti-
tular aquest article
Molta, molta merda,
però he pensat que,
tot i decantant el

substantiu amb la cursiva, po-
dia resultar equívoc per a la
gent amb poques taules. Amb
poques taules de teatre, vull
dir, que als altres no els cal
gaire més explicació: la merda,
per a actors i gent d’escena en
general, és una substància be-
neïda; una paraula de ressons
sagrats (ja sabeu que els de la
faràndula són sovint esperits
extrems, tocats d’excés i admi-
radors de litúrgies i superstici-
ons). Un mot que s’invoca al
començament de cada estrena
per tal que tot rutlli i res no es
giri en contra.

Marcos Ordóñez, per la seva
banda, que s’ha educat entre
bastidors i que de ben jove ja
va començar a embrutar quar-
tilles per explicar-nos els res-
sorts amagats d’una posada en
escena o l’arruga moral d’un
caràcter, és un dels més efica-
ços narradors castellans actu-
als, i dels que té més coses a
dir. Eficaç perquè té la rara
virtut de col·locar la bala allà
on abans l’ull ha disposat que
la volia. I, alhora, un dels no-
vel·listes més promiscus i un
dels més –com diuen aquests
crítics ampul·losos que omplen
les pàgines dels diaris amb la
seva tinta excrementícia– pro-
teics. He llegit en algun lloc que
aquesta novel·la que presento
completa una trilogia dedica-
da al món de les arts escèni-
ques (juntament amb les dues
obres anteriors). Potser sí, tot i
que és ben diferent d’aquelles
altres. Sigui com sigui, Ordó-
ñez sorprèn a cada nova en-
trega del seu talent, amb situ-
acions que no tenen res a veure
amb les viscudes en llibres
precedents, amb punts de vista
també ben diversos. Per exem-
ple: si la magnífica Puerto Ángel
es permetia jocs de desplaça-
ment en el temps i introduïa
algun element abductiu en la
substància del relat, aquesta
d’ara és una novel·la que sem-
bla ben bé, per estructura, pel
dramatis personae, per l’alè èpic
–una èpica de la derrota, però
èpica al capdavall–, una no-
vel·la del XIX. Ho dic com un
elogi: el XIX és el segle de la
novel·la. El segle que la desco-
breix i en fa el gènere privile-
giat per reproduir la realitat: la
de dins dels personatges i la de
fora d’ells mateixos.

UNA GRAN PRODUCCIÓ
Comedia con fantasmas s’adequa
perfectament a aquest guió de
gran novel·la. I enriqueix una
de les dues línies de la narra-
tiva d’Ordóñez, en la que de
ben segur deu ser l’única ta-
xonomia vàlida per parlar de
la seva obra: la de les grans
produccions, que l’escriptor va
alternant amb altres productes
de petit format.

Pepín Mendieta és una mena
de lazarillo amb la vida per dis-

senyar, que està ingressat en
uns lazaristas d’una ciutat mit-
jana d’Astúries. És l’Espanya
pobra del 1925; i Pepín, un
nano orfe que té la sort d’as-
sistir, amagat dalt d’un arbre, a
una representació d’El somni
d’una nit d’estiu. La sort no és
únicament, com dirien els de
la tinta excrementícia, l’epifa-
nia orquestrada pel mestre de
les passions Shakespeare, sinó
potser tant com això que
aquest descobriment hagi estat
servit en safata per la mítica
companyia d’Ernesto Pombal
(picada d’ullet al còmic Enri-
que Rambal). “El cine fotografía
la realidad y nosotros la hacemos”,
li diu el mestre Pombal al nen
Pepín. Aquest últim s’enrolarà
en la companyia, i anirà crei-
xent al ritme d’un Shakespeare
per aquí, un mecano (és a dir,
un muntatge gros) per allà; i

creixent, sobretot, amb la con-
vivència amb el Monroy, l’An-
glada, la Lumi, la Santaolalla,
el Toregrosa... els diversos
membres de la companyia.

La idea de la peripècia d’un
lazarillo es refermarà dins el
mateix col·lectiu, la Compa-
nyia Pombal, que és una de les
mostres més justament cèle-
bres del teatre itinerant d’a-
bans i després de la guerra.

HISTÒRIA DEL SEGLE
La història de Pepín Mendieta
és la del segle XX espanyol. En
el desembarcament a Madrid,
tenen la sort de trobar l’em-
presari adequat en el moment
escaient. Pels ulls del lector
admirat, va desfilant la histò-
ria del gros del segle: la pro-
clamació de la República, la
guerra –que es va congriant i,
finalment, esclata, tot i que no

afecta gaire (o gens) el nostre
comediant–. Els sindicats, que
formiguegen. Els comunistes,
que fustiguen els del POUM.
Les pistoles, que flamegen...

Amb no gaires anys més,
Pepín es veurà les orelles i de-
cidirà de tirar pel seu compte
(el fet ha coincidit amb el
trencament de les relacions
amb el mestre Pombal). El
protagonista anirà fent la
viu-viu, sense gaire sort. Entre-
mig dels noms amb què la fic-
ció dota i enriqueix l’anecdo-
tari teatral del segle, se n’hi
van esquitllant d’altres de ben
reals: “Un chaval pelirrojo, muy
serio y con cara de malas pulgas, se
convertiría en el actor más grande
que ha habido en España, con per-
miso de Pombal: Fernando Fer-
nán-Gómez”.

Si tota novel·la aporta una
particular imago mundi pròpia
de l’autor, aquesta d’Ordóñez
podríem qualificar-la amb el
títol de la cèlebre trilogia de
Baroja, la lucha por la vida. La
lluita individual del còmic
Mendieta, un caràcter fet a la
seva: des del primer paper re-
alitzat en l’auca talíaca fins a la
cèlebre creació d’un trio cine-
matogràfic que coparà les car-
telleres del cinema espanyol de
patacada dels anys cinquantes
i seixantes. En una novel·la de
llarg recorregut com aquesta,
hi ha uns quants episodis
d’antologia. Per exemple, a co-
mençament dels setanta els
tres integrants del trio còmic
(Pancorbo, Pérez i Mendieta)
participen en un muntatge te-
atral experimental, amb un
director americà que mira de

practicar les noves tècniques
dramatúrgiques. L’escena re-
sulta hilarant, amb uns assajos
que s’acosten molt al despro-
pòsit. L’art i assaig que hi ha al
cap del director topa de ple
amb el currículum de forja de
rialles i disseny de caricatures
dels tres còmics. L’endemà de
l’estrena, l’incombustible Edu-
ardo Haro Tecglen parlarà en
una columna de diari del nou
tombant d’aquests “cómicos
vanguardistas”. Una delícia.

Ordóñez coneix molt bé el
món del teatre, i aquí en re-
flecteix, més que mai, la passió
íntima. A Comedia con fantasmas
hi trobem la descripció pacient
i un punt elegíaca de tota me-
na d’efectes per crear il·lusions
(el vent desfermat, els núvols
que corren, un incendi, sang
autèntica de vedell per tacar
les mans de lady Macbeth); hi
llegim implacables judicis mo-
rals: els comediants no servei-
xen per mantenir relacions
sentimentals estables, i, en
canvi, prodiguen la camarade-
ria i fins i tot l’amistat. Diluï-
des en la matèria narrativa,
ens aniran sorprenent, encara,
sèries senceres de documenta-
ció sociològica de primer or-
dre: n’hi ha una d’especial-
ment meritòria sobre la pros-
titució abans i després de la
Guerra Civil, però també hi ha
esquitxos lingüístics que cons-
titueixen maneres de dir molt
d’època: “las cosas mocosón” i “el
hombre propone y Lewis Stone”.

Al darrer capítol ens ado-
nem que Pepín –un home de
80 anys– ens ha estat propor-
cionant les seves memòries al
llarg de 500 pàgines que es
llegeixen amb un plaer autèn-
tic. Memòries d’un escèptic de
pedra picada, que només s’ha
sentit remogut pel món alter-
natiu (pel paradís artificial, si
voleu) del teatre i rodalies: “Así
somos la gente de teatro: te rompen
los huesos y vuelves”.

Ritme volgudament trencat

P O E S I A

P A U J O A N H E R N À N D E Z

Isabel M. Ortega Rion,
Enfilall. Cossetània Edicions.

Valls, 2002.

E
l primer llibre de po-
emes d’un autor o
autora sol presen-
tar-se davant el lector
–i encara amb més

motiu davant el crític– com un
territori inexplorat en el qual
cal endinsar-se sense comptar
amb l’eficaç joc de punts de re-
ferència que ens pot proporci-
onar el coneixement previ de
l’autor o del corrent estètic al
qual el suposem adherit. Llegir
un primer llibre de poemes és
deixar-se posseir per l’entusias-
me del descobriment d’un joc
de referències que, a poc a poc,
com en aquell joc de la moneda
i el llapis, va fent aparèixer als
nostres ulls el contorn de l’u-
nivers personal del poeta.

Endinsant-me en aquest Enfi-
lall, primer llibre de poemes
d’Isabel Ortega, algunes figures
s’han imposat ràpidament en
la lectura, definint aquests pri-
mers contorns. La versificació,
en primer lloc, amb una molt
personal tècnica rítmica que
consisteix a trencar de sobte
amb una frase dissonant allò
que semblava un ritme estudi-
adíssim, m’ha fet pensar en la
música de Salvador Brotons,
mentre que bona part del dis-
curs, discurs del jo poètic en-
frontat en perfecta solitud als
records i a un entorn hostil i
trencadís, m’ha fet pensar en la
visió de Déu de Simone Weil.
Aquesta segona relació, especi-
alment present en poemes com
el titulat Absència, era la més
fàcil, sabent que Ortega és tra-
ductora de Weil.

La poesia d’Isabel Ortega es
construeix, doncs, damunt el
canemàs d’un ritme volguda-
ment trencat, a còpia d’imatges
d’una gran força evocadora,

que reconstrueixen el passat i
la memòria projectant-los cap
als de molts lectors (“hi ha la
tristor profunda dels diumen-
ges d’hivern / la meva mare
planxa / el tedi de l’escola / el
futbol a la ràdio, / que vela el
plor”) i imatges rotundes, de
rara perfecció, que transcriuen
fidelment les consideracions
més íntimes (“Perquè em llevo
amb gust d’ametlla amarga als
llavis / em dic que és el tabac
(sóc optimista), / però empasso
saliva de fel de somnis negres”).

TRACTAMENT DE LA NATURA
Comentari a part mereix el
tractament de la natura, natura
en comunió amb el jo, com un
rastre de salutífer caos en un
món d’ordre mecànic (“Una
gota de pluja sobre els vidres
d’un cotxe / que esborra el gest
mecànic i fred del parabrisa”).
La natura, però, no és pura re-
alitat externa observable i as-
sumible, sinó també creació de
l’intel·lecte, el qual sap com-

prendre els seus processos de
creació i descomposició per fer
néixer una mirada introspecti-
va que té molt d’escatologia (en
tots dos sentits de la paraula
alhora), una presència de la
carn que és fang i de l’aparença
externa que tot ho maquilla...
fins i tot la consciència.

Alguns poemes també evo-
quen, reinterpreten i reescri-
uen, algunes imatges de la lite-
ratura universal, amb observa-
cions sempre punyents de tan
incisives. Excel·lent el brevíssim
poema de Cassandra, esdevingu-
da dona arquetípica de la seva
condició, i sorprenent el de Pe-
nèlope, ple de sàvia ironia.

Els únics defectes que un
lector malèvol podria trobar al
llibre és que cau en dues de les
tres grans manies dels poetes
novells: els sonets i l’excés de
citacions. Diguem en descàrrec
d’Isabel Ortega que el sonet és
un i necessari, que les citacions
no són dels autors de sempre i
que la tercera mania (les tan-
kes!) ens l’estalvia.

Un llibre, en resum, brillant i
ple d’encerts, que ens fa desco-
brir una nova veu poètica i que
ve, a més, a incorporar-se a una
col·lecció, la Sinalefa, de Cosse-
tània Edicions, que gairebé go-
saria de recomanar en bloc.


