
ls aliats havien entrat a París.
De Gaulle era al poder i va arri-
bar a dir: «La dictadura de la so-

birania popular comporta riscs que ha
de temperar la responsabilitat d’un sol
home.» Ho va anotar Marguerite Duras
al dietari que va escriure al final de la
Segona Guerra Mundial. L’escriptora
respon al general: «Ell ha pensat mai
en el perill incalculable de la responsa-
bilitat del cap?» També diu sobre De
Gaulle que no espera res més que la
pau i que aquesta és com una nit pro-
funda que és l’inici de l’oblit. Ella, pe-
rò, se sent part d’un nosaltres que con-
tinua esperant: «És l’espera de les do-
nes de tots els temps, de tots els llocs
del món: l’espera dels homes tornant
de la guerra.» Sentint-se part de totes
les dones que esperen, se sent obligada
a pensar en la mare alemanya del soldat
de 16 anys que agonitzava, sol, sobre
un munt de pedres al Quai des Arts.

Ella esperava el retorn del seu marit,
l’escriptor Robert Antelme, d’un camp
de concentració. El dietari (retrobat en
un armari molt temps després de ser es-
crit, Duras va publicar-lo l’any 1985
posant-hi el títol de Le douleur com a
part d’un llibre que recull altres textos
de la mateixa època) fa present l’angoi-
xa d’aquella espera: haurà sobrevis-
cut? Antelme va tornar. Pesava 35 qui-
los i, malalt de tifus, delirava. Duras
l’estimava, però a la vegada no l’esti-
mava perquè estimava un altre home.
Poc després, Antelme va escriure L’es-
pècie humana, una reflexió sobre la
barbàrie a partir de la seva experiència
als camps nazis. Al seu dietari, Duras
havia escrit: «Si es considera l’horror
nazi com un fet alemany i no com un
fet col·lectiu, es redueix l’home de
Belsen a dimensions d’àmbit regional.
L’única resposta que pot fer-se a aquest
crim és convertir-lo en un crim de tots.
Compartir-lo. Com les idees d’igual-
tat, de fraternitat. Per suportar-lo, per
tolerar la idea, compartir el crim.»
Avui, al Teatre de Salt, amb direcció de
Patrice Chéreau i Thiêu Niang, l’actriu
Dominique Blanc encarnarà Le dou-
leur. Em disposo a assistir-hi per escol-
tar un text sagrat.

E
Dolor de l’espera

la columna | IMMA MERINO
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a Corona, aquella institució tan
protegida pels sectors més gelo-
sos de la Constitució Espanyo-
la, està patint algun sotrac a es-

cena. Afortunadament, passa desaperce-
buda pels que només veuen dimonis i odi,
però qui vulgui llegir-ho, que ho entengui.
La institució rep dues estocades de tall i
profunditat diferent aquests dies a la car-
tellera de Barcelona. Lluïsa Cunillé pro-
voca una fiblada que va ben endins i que, a
més de presentar la Corona com la institu-
ció que sempre guanya en la rifa, també
culpabilitza els seus acòlits que, amnè-
sics, es deixen prendre la cartera i aguan-
ten els anys de presó que faci falta per car-
regar amb les morts de les prostitutes de
carretera que faci falta. L’actor i director
Toni Albà, per la seva banda, causa una
ferida més superficial reproduint la imat-
ge del monarca i caricaturitzant-lo com un
bonàs sense maldat i amb la sort de tenir
una sang blava que l’allibera de cap peni-
tència. Tot depèn de com es miri. A Ma-
drid, en canvi, fa uns dies van estrenar En
el nombre de Alá, un drama futurista en
què el Rei vol reunificar l’Estat espanyol,
el 2040, després que Catalunya s’hagi
convertit en una república islàmica. Una
cèl·lula islamista prepara un atemptat
contra el monarca. La tesi és de Manuel
Martínez, un autor especialista en nume-
rologia que veu connexions entre el 9 i
l’11 (l’Onze de Setembre i l’11-S), en el
que, diu, pretén atacar contra la intoleràn-
cia. Estranya manera de posar en un ma-
teix plat Nostradamus (el poder de la nu-
merologia prové del dimoni), amb Cata-
lunya i l’Islam i posar-se paraules pacifi-
cadores a la boca. Innocent? Potser la Co-
rona estreny alguns cervells més del que
convindria.

Toni Albà ha comentat diverses vega-
des que la paròdia, popularitzada per la te-
levisió des de fa anys, ha estat motiu d’al-
gun avís de la Corona. Poca cosa més. La
seva imitació és benèvola, blanca, d’anti-
heroi que cau simpàtic i provoca riures i
somriures. La factoria de Toni Albà va te-
nir una bona acollida al Sant Andreu Tea-

L

tre, Modern Art Modern (MAM) i Proto-
col per a camaleons l’any passat. Ara, tor-
na a haver-hi doblet. Després de La guer-
ra dels fràgils (en què es denuncia la vul-
nerabilitat dels periodistes que informen
dels conflictes bèl·lics), dirigit per Albà,
reapareix el Protocol... fins a final de mes.

La mirada de Cunillé té molt més àcid.
L’actor que interpreta el rei (Jordi Serrat)

no es molesta d’assem-
blar-s’hi físicament. El di-
rector, Xavier Albertí, tam-
poc vol ser diàfan en si l’ac-
tor interpreta el Rei, «en tot
cas, ell es fa dir rei d’Espa-
nya» i és el principal client
del bordell de la frontera.
Les dues apreciacions ex-
imeixen el muntatge de cap
denúncia. De fet, l’obra
tampoc apunta al rei com la
diana del muntatge. La crí-
tica és intel·ligent perquè,
sense sentenciar culpables,
demostra la realitat d’una
transició prudent mal ente-
sa, d’una voluntat de no mi-
rar allò que no hauria de ser
concebible en una societat
democràtica. El bordell fa-
lla el tret potser en la forma
(tant rèpliques com posada
en escena) però no en la mi-
rada càustica, que no arriba
amb prou contundència a
l’espectador, lamentable-
ment. L’escenografia, situ-
ada al centre de la Sala Fa-
bià Puigserver, recorda La
torre de la Défense de Copi
(que Marcial di Fonzo Bo
va presentar la temporada
passada). També el lavabo
translúcid és un espai reve-
lador en la peripècia. No el
fa transparent sinó translú-
cid però es recorre al format
de set televisiu (marca del
director Frank Castorf) per
mostrar l’acció a l’escusat.

La peça situa l’acció sòrdida en un bordell
de frontera 25 anys després del cop d’es-
tat. L’amnèsia de la societat la representa
un menor d’edat que s’ha donat un cop al
cap en un accident de trànsit estúpid. Pot-
ser seria millor si l’accidentat hagués nas-
cut el 1975. La trama embarbussa la tesi. I
la Corona? Segueix sent un as a la màniga,
un rei d’escena que ningú fa abdicar.

Reis d’escena
la contra | JORDI BORDES

La dramaturga Lluïsa Cunillé situa al Lliure el rei d’Espanya en un prostíbul i Toni Albà
recupera el seu rei tou en una exposició d’art universal, al Sant Andreu Teatre

Jordi Serrat, en primer pla, al Lliure. / ROS RIBAS


