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cipis que jo mateix havia deixat escrits en aques-
ta pàgina benzinera (ja em disculparan, però no
puc evitar citar, jo també, una frase de Groucho
Marx: “Aquests són els meus principis; ara bé, si
no li agraden, en tinc uns altres”), i naturalment
sotmès a dolç xantatge sentimental, he tornat a
anar al teatre. En pocs mesos he vist obres de
Goldoni, d’Eurípides, de Guimerà, d’Espriu,
d’Stoppard, de Beckett, en fi, què sé jo, i natu-
ralment ara em sento molt més realitzat com a
persona i gaudeixo d’una molt millor harmonia
amb el meu xacra. En efecte, noto que he adqui-
rit una visió més –com ho diria?–, sí, més en
positiu de les coses; i, quan surto al carrer, en lloc
d’emprenyar-me amb el que m’hi trobo –com
quan era un home trist i salvatge que no anava al
teatre–, de seguida interactuo amb el meu en-
torn i hi estableixo sinergies que em permeten
dibuixar mentalment escenaris de futur en què
els homes (i les dones) concedim menys impor-
tància als aspectes materials de la vida i molta
més, en canvi, a la recerca de la felicitat vertade-
ra: la meva pròpia, és clar; però també, i sobre-
tot, la dels altres, que és la que em farà feliç a mi.

Amb tot, en el meu afortunat retorn als patis
de butaques, no he pogut deixar de consignar la
persistència d’un element distorsionador que, a
la vegada, es veu que és consubstancial al fet te-
atral –se’n diu així, no?–, com a mínim en aquesta
ciutat culta, lliure, desvetllada i feliç anomenada
Barcelona, en la qual tenim la potra infinita de
residir. Perdó, que em desvio: és que el ying de
vegades se’m desequilibra respecte del yang i
aleshores ho somatitzo en les frases. Però el que
deia, que he comprovat que hi ha una cosa que
no canvia mai en les funcions teatrals que se ce-
lebren a Barcelona, i són els atacs de tos del pú-
blic assistent. Escric això poc després d’haver vist
La nit just abans dels boscos, de Bernard-Marie
Koltès en el muntatge d’Àlex Rigola, i escoltin,
allò va ser un festival. La representació –i ara no
faig conya– em va semblar excel·lent, tant per la
direcció com per les interpretacions, com per l’es-
cenografia i la música: però només dic que m’ho
va semblar, perquè, des de la fila divuit i enmig
d’una mena de reunió de tuberculosos no ne-
cessàriament anònims, es feia francament difí-
cil seguir el tema.

L’aparició de Pere Arquillué –que era el pri-

mer a sortir a escena dels sis actors entre els quals s’havia repartit el monò-
leg koltesià– fou majestuosament saludada per una autèntica allau d’estos-
secs, alguns dels quals d’un volum i sonoritat francament alarmants: a la
meva mateixa fila hi havia un paio que, per uns moments, semblava a punt
de desintegrar-se entre abscessos d’expectoració, els quals, segons com, ad-
quirien un cert to orquestral, sobretot quan s’hi afegien el contrapunt de la
tos nerviosa i gairebé ininterrompuda –d’aquella que fa pessigolletes a la
gola– de la senyora del darrere, o el basso continuo dels estossecs eixuts i
perfectament compassats d’alguns personatges situats a les primeres files.
Però la cosa no es va acabar amb el pobre Arquillué (magnífic), sinó que va
continuar, amb lleugeres gradacions d’estrèpit, al llarg de les intervencions
d’Andreu Benito, Josep M. Pou –magistral també– , David Selvas i Jordi
Bosch. Només Francesc Orella, a qui li corresponia de tancar la funció, es
va salvar una mica de la gran estossegada, suposo que per esgotament
laringític dels seus executants. Reconec que en algun moment vaig sentir
que se’m destarotava l’equilibri interior i que em sobrevenia una desagrada-
ble enveja de l’extrema llibertat de què disposen els americans per manejar
armes de foc.

En fi, que continuo sense saber a quin motiu atribuir aquesta abundàn-
cia estossegadora del nostre públic teatral: es tracta potser d’alguna arrelada
tradició catalana que, com a tal, s’ha de respectar i mantenir? O més aviat
d’una forma de terrorisme cultural? Àcars a les butaques? O bé és el mateix
gènere dramàtic, el que provoca tos? Té Marcos Ordóñez alguna teoria al
respecte? Algun lector amable té respostes a aquestes preguntes? Mentre us
les plantejo, me’n vaig a encendre les barretes de sàndal i a preparar-me el
te vermell de la meditació. Bona nit, germans, i no us descuideu de prendre
el Ventolín.


