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‘Spam (a lot)’ a colònies

Els simpàtics nois del Tricicle
acaben d’estrenar en un escenari de
casa Spamalot, una paròdia de la saga
del rei Artús made in Monty Python, és
a dir, amb aquell humor un pèl
surrealista i incisiu, que ahir feia soroll i
que avui ja està del tot assumit. L’han
estrenat en castellà, l’espectacle,
seguint la tendència dels musicals que
ocupen escenari a la capital –i aquí
capital tant val per a Madrid com per a
Barcelona–. Quan algú que en principi
pertany a la nòmina de creadors
catalans decideix fer un espectacle
directament en castellà, ha passat que:
o s’ha boadellitzat, que no és el cas, o
vol menjar-se una queixalada de

mercat, una queixalada d’aquelles que
no cap a la boca, de tan grossa, que sí
que és el cas.

Hi ha la rutina de pensar que
mercat gros equival a castellà i mercat
reduït a català. De passada, l’opció de
mercat gros equival a broc també gros,
vull dir que la qualitat ha de ser apta per
a tots els públics. I, no ens enganyem,
l’aptesa d’un espectacle no està en el
nivell de violència o explicitació d’afers
privats, sinó en la complexitat. El que és
complex selecciona; el que és divertit i
banal atreu com la pell suada crida els
mosquits a l’estiu. Hi ha algú que
s’atreveixi a trencar la rutina? Doncs no.

Repassem llengües musicals i trobarem
dos exemples catalans: Boscos endins,
d’un Dagoll-Dagom que aviat
contraataca amb la rodorediana Aloma,
que és molt dir, i Què, un experiment
remarcable de la factoria de Manu Guix.
Reclamen un mínim d’intel·ligència, que
és renunciar a les multituds i, per tant, ja
els escau el català.

Fem poc favor a la cultura
catalana amb aquesta tara. Ningú s’ha
atrevit a fer una Mamma mia en català:
la cosa s’ha fet en la llengua pròpia de
cada país, excepte aquí. Potser hauria
estat un èxit, no? Potser l’espectador
castellanoaddicte no és tan tanoca com

això. Potser faria com l’espectador
catalanoaddicte, que tasta altres
llengües. Fixeu-vos que tot allò que és
de nivell baixet baixet es fa en castellà.
No serà racisme, això? I si els
espectadors catalanoaddictes es
decidissin, només per una temporada
(perquè les abstinències tenen quelcom
de mortificació) a no canviar de llengua
quan van al teatre? Hi hauria prou
taquilla per a l’astracanada
castellanoparlant? Fa anys, la faràndula
catalana va fer vaga perquè els
escenaris estaven colonitzats pel teatre
comercial madrileny. Avui la
colonització ens la fem nosaltres
mateixos.❋

ANIMUSMOLESTANDI

PATRÍCIA GABANCHO

Al llarg dels anys i d’una
trajectòria coherent en el
temps, Patrick Modiano
ha construït una obra

que ha creat una parròquia d’incon-
dicionals. Novel·les breus, nouvelles,
amb una topografia ben peculiar de
la ciutat de París. La nova, En el cafè
de la joventut perduda, ens torna a
les rodalies de la plaça de l’Etoile, als
cafès de la Rive Gauche i, singular-
ment, a la zona que va del Moulin
Rouge, sota el Sagrat Cor, fins a Cli-
chy passant per Pigalle, escenaris co-
neguts per la seva vida nocturna. Es-
cenaris, però, per recrear històries de
tarda, evocacions dels dies de la jo-
ventut, intensamentpoètics, ambuna
trama de personatges, seqüencials,
sovint el·líptics, fins i tot quan vénen
avalats per moments remarcables de
la història recent francesa.

A partir d’aquesta base, el narra-
dor ens fa penetrar en la vida de
Louki, una musa existencialista-si-
tuacionista, que apareix sota dife-
rents punts de vista dins la novel·la,
descrita o en primera persona.
Louki, filla d’una treballadora del
Moulin Rouge, rodamón vocacional
i casada amb un burgès més gran
que ella, es passeja pels cafès on
desfilen personatges de la bohèmia
parisenca com Arthur Adamov, Oli-
vier Larronde i Maurice Raphael, in-
fluents cronistes del París llibertari,
lletrista, experimental. Alternant
l’omnisciència narrativa sota els
punts de vista esmentats, trobarem

Evocació de la musa perduda
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Patrick Modiano ha reconstruït un imaginari ben peculiar de la ciutat de París
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Diferents narradors
ens parlen de Louki,
una musa de passat
incert, envoltada en
l’aura del París
postexistencialista
que s’acosta al 68.
Modiano recrea la
trama amb el seu
peculiar estil poètic,
en itineraris que són
l’embolcall i l’essència
d’un moment rebel i
inspirador
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rers anys, diferents narradors fran-
cesos han tornat cap a les jornades
mítiques del pre-68. Una història
semblant ens l’oferiria Philippe So-
llers, publicada així mateix per Proa
amb el mateix traductor, el poeta
Joan Casas, que ofereix una versió
que llisca de manera convincent.

Sobre els relats iniciàtics de joves
muses no ens podem estar de citar
autores com Sagan, Sarrazine i Colet-

la figura de la musa, desitjada en la
seva soledat, venerada pels artistes
amb reverències. En el cafè de la jo-
ventut perduda té dues lectures.
Una podria passar pel rebuig, per
considerar-la afectada i decadent.
Una altra, que subscric, entra dins la
valoració del narrador de raça, amb
una secta de lectors que esperen
cada temporada la narració d’un su-
pervivent dels ismes. Durant els dar-

te. Modiano va per un camí semblant,
sempre amb l’aroma i el perfum dels
dies perduts, amb la recreació de clí-
max, que construeix com ningú. Som
dins el cenotafi d’un paradís que s’ha
difuminat, d’un París etern, com el
mateix títol, homenatge a Guy De-
bord. Modiano, cronista i poeta en
forma narrativa, ens regala un tast en
una novel·la d’iniciació, profunda-
ment literària.❋
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