
El dijous 10 de març de 1988, un servi-
dor escrivia a La Vanguardia el següent:

“Cambó.Companys -tradueixo del cas-
tellà- és un treball de naturalesa híbrida, 
la possible aportació del qual es des-
coneix i on el més apreciable és el bon 
olfacte de Roda per les virtuts interpreta-
tives de Carles Martínez, certament molt 
prometedores”.

El Roda al qual em referia és Frederic 
Roda Fàbregas, fill de Frederic Roda 
Pérez (1924-2006), el de l’Agrupació 
Dramàtica de Barcelona que cap al 
final de la seva vida, retornant a l’ofici 
de crític teatral, va estar un cert temps 
col·laborant en aquesta secció del diari. 
El 1988, Roda Fàbregas tenia 35 anys 
i, aconsellat pel seu pare, va muntar 
al teatre Condal, que aleshores dirigia 
Mario Gas, l’espectacle d’oratoria par-
lamentària Cambó.Companys. El títol ja 
n’apunta el contingut: són dos discursos 
històrics sobre els fets del 6 d’octubre 
de 1934, separats per força mesos de 
diferència i per dos escenaris distints. 
El de Francesc Cambó va ser pronunciat 
el 13 de desembre del mateix any en el 
Parlament de la República Espanyola i 
va ser una defensa de la conducta de 
la Lliga Catalana al llarg d’aquells es-
deveniments i també una argumentació 
encesa a favorde l’Estatut, aleshores 
pràcticament anul·lat. El de Lluís Com-
panys va tenir lloc el 5 de maig de 1936 
al Parlament de Catalunya i era la justifi-
cació de tota la seva actuació en aquell 
6 d’ocubre, motivada substancialment 
per la defensa de les llibertats del país.

Per acabar la crítica apuntada al co-
mençament, vaig voler donar una nota 
encoratjadora a l’intèrpret de l’especta-
cle, unes paraules que tenien, vull creu-
re, un tuf paternalista un xic repel·lent:

“Com a exercici escolar -torno a tra-
duir- i malgrat uns lleus entrebancs del 

novici, el noi és mereixedor, al meu en-
tendre, d’un notable alt”.

Doncs bé, Roda Fàbregas ha cregut 
oportú tornar a representar Cambó.
Catalunya 26 anys després de la seva 
estrena, quan les viruts prometedores 
de Carles Martínez, que un servidor 
vaticinava el 1988, s’han acomplert es-
plendorosament i definitiva. En el pano-
rama actoral català, Carles Martínez, en 
efecte, és un professional d’una forta 
personalitat a qui hem vist progressar 
d’any en any i que a hores d’ara cal 
considerar un tot terreny capaç d’en-
frontar-se a qualsevol compromís del 
gènere que sigui. 

I retrobar-lo a Cambó.Companys ha 
suposat liquidar les reserves que ha-
víem apuntat sobre si eren o no tea-
tre aquelles dues mostres d’oratòria 
parlamentària. En la pell, la veu i el 
gest de cadascun dels dos polítics 
catalans, l’actor té unes actuacions 
extraordinàries que defugen la via de la 
pura imitació, per penetrar en l’esperit 
del personatge enfrontat a un entorn 
conflictiu concret, a un back ground 
problemàtic que Carles Martínez ha 
volgut conèixer a fons per tal de fer-lo 
traspuar en l’expressió de l’orador i, 
alhora, traslladar-lo a la ment i al cor 
trasbalsats de l’espectador.

El Roda sènior, el Frederic Roda Pé-
rez, arran de l’estrena d’aquesta peça 
singular, un quart de segle enrere, va 
escriure unes ratlles entranyables que 
va titular “L’invisible frontera: de l’ora-
tòria al teatre”. En aquell escrit, ara 
exhumat pel seu primogènit, el Roda 
pare recordava que el discurs de Marc 
Antoni sobre el cadàver de Cèsar, Sha-
kespeare el convertí en un memorable 
text dramàtic. I en un altre moment 
afirmava: “El polític, l’orador que ‘fa 
comèdia’, que ‘fa teatre’, descobreix tot 
l’art de mentir consubstancial al teatre: 
el regne del ‘com-si’. És de bon acollir, 
com aventura intel·lectual, com a joc 
en l’invisible frontera, l’experiment del 
transvasament”.

En el moment polític que viu Catalu-
nya, la recuperació de l’espectacle que 
al seu dia va passar, si la memòria no 
m’enganya, sense gaire pena ni gaire 
glòria, assoleix un interès i una vivor 
indubtables. La reestrena es va fer al 
Teatre de Ponent de Granollers i les 
representacions passaren després al Te-
atre Gaudí Barcelona. He coincidit amb 
el seu director que Cambó.Companys es 
mereix una vida més llarga i tant de bo 
que la troballa d’un escenari peculiar es 
produeixi aviat. I si això passa, per favor, 
no se’l perdin.
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