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Nit de Reis

Francesc Massip

La d'avui és una de les tres o quatre nits màgiques de l'any que poblen d'il·lusions l'imaginari de la gent
des de fa segles. Que el consumisme compulsiu generat pel capitalisme salvatge que ens encadena
l'hagi convertit en un pur tràmit comercial sovint vulgar, no vol dir que rere l'actual paroxisme de
l'obsequi no hi hagués hagut una celebració de fort sentit social. D'altra banda, tota festa cristiana de
renom va sorgir com a tapadora d'alguna altra de més antiga que mantenia amb el canvi, però, part del
sentit i de les formes d'expressió. Alguna festa laica sembla que també ho fa: no és cap casualitat que
sobre el dia de sant Nicolau, la festa dels escolars, quan es nomenaven bisbes de burla i s'iniciaven
regnats de befa, s'hagi disposat la immaculable Constitució, d'acord amb la possibilitat de girar-ne i
regirar-ne el text com un guant de pell de cabrit segons l'humor del manso que governi el ramat.
FESTES D'INVERSIÓ
La nit d'Epifania, doncs, arrossega significats atàvics relacionats amb els capgiraments rituals propis del
canvi d'any. Es correspon amb les festes Saturnàlia romanes que anunciaven la dissolució del vell món
(l'any que s'acaba) i l'adveniment del nou i es basaven en la inversió dels rols quotidians amb la
preponderància per uns dies dels menys beneficiats. A l'Edat Mitjana aquestes festivitats s'agrupen en
les anomenades Libertates Decembris, Calendas Ianuarii (Cap d'Any) i festa dels dotze dies (que
culminava amb la nit de Reis), celebracions que, passant per la setmana dels barbuts (sant Antoni i sant
Pau), s'allargaven de fet fins a Carnaval. Eren jornades en què es legitimava la transgressió festiva i
puntual dels valors, és a dir limitada a un temps concret, excepcional, que sospenia momentàniament la
rígida estructura jeràrquica de la societat. Per tant, són celebracions dirigides a oferir una compensació
alliberadora als més desafavorits: els humils, els dèbils, els baldats, els nens, els animals, que tindran
tot el protagonisme durant aquestes festes d'inversió que cauen al llarg de l'hivern, una estació amb
poca feina agrícola, que permetia, doncs, el lleure, el joc i les relacions grupals i que s'aprofitava per
reforçar els vincles socials mitjançant la xerinola, el sarau i l'intercanvi de regals. El tortell amb l'inefable
llegum, que a qui toca converteix en rei de la fava i és coronat amb cartró daurat, és l'última resta
d'aquests regnats efímers que feien les delícies de la xicalla.
Una nit, doncs, propícia a la disfressa, la màscara i l'espectacle, que en l'imaginari cristià s'ha vinculat a
l'adoració dels savis estrellers que seguint un prodigiós cometa arribaven a Betlem, argument
dramatitzat des del segle XI fins avui mateix, com encara es pot veure en la jocosa representació del
Rei Herodes de Capdepera (Mallorca).
LA NIT, SHAKESPEARE I LA DISFRESSA
Una nit d'encanteri que, juntament amb la del solstici d'estiu, s'erigeixen com a protagonistes de dues
excel·lents comèdies de Shakespeare que precisament han estat objecte dels dos darrers muntatges
d'un singular grup teatral balear: La Clota Groc.
Twelfth Night or What you will és el títol original de la peça més divertida de Shakespeare, probablement
estrenada la nit de Reis (la dotzena nit després de Nadal) del 1601 i reposada el dia de la Candelera -
una altra jornada significativa- de l'any següent. La trama reprèn aspectes ja visitats per l'autor però ara
amb algun nou recargolament: uns bessons separats per un naufragi que al final es retroben (La
comèdia dels errors), bé que aquí l'un és noi (Sebastià) i l'altre, noia (Viola), la qual, per tal de buscar el
germà sense entrebancs, es disfressa de xicot. Altres dues heroïnes shakespearianes s'havien ocultat
rere els hàbits masculins per poder dur a terme els seus propòsits: Júlia (Els dos cavallers de Verona) i,
sobretot, Rosalinda (Al vostre gust). Un joc de disfresses que és present en el folklore d'arreu del món,
particularment en les expressades festes d'inversió, i que sovint era practicat en la vida real a causa de
les restriccions secularment imposades a la dona. L'emmascarament permet una major audàcia en
l'expressió i l'acció de la que és habitual en els personatges femenins. La situació era encara més
irònica per a l'espectador de l'època quan els actors, com manava la tradició puritana, eren tots homes,
potenciant, així, una comicitat de segon o tercer grau amb el noi-actor fent de noia que al seu torn es
disfressa de noi.
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A Nit de Reis el camuflatge articula la rastellera d'enganys i desenganys que provoca el desig amorós,
que és el tema que mobilitza la comèdia. Viola encarna el perfecte hermafrodita que desperta les tres
pulsions amoroses possibles, dues de solapades: l'homofílica com a criat del Duc d'Ilíria Orsino; la
lèsbica respecte a Olívia, tot i que aquesta se n'enamora perquè el creu un noi i la tercera,
l'heterosexual que, desvetllada la seva personalitat, assumeix Orsino, donant sortida al cercle viciós en
què es planteja la intriga. Pensem que Orsino es passa l'obra festejant sense èxit Olívia; ho fa a través
del seu servent Cesari, una Viola transvestida i encaptivada del Duc que ha de suportar fer-li de
mitjancer davant una Olívia que oblida el dol gràcies a l'irresistible emissari; un magnetisme encadenat
que altera i pertorba aquest triangle amorós que només centra a mitges l'acció. Perquè hi ha un altre eix
poderós i paral·lel que s'articula a l'entorn del majordom Malvòlio, un personatge farcit d'egolatria i
presumpció, enrigidit d'una arrogància fàtua, inflat com un bot, que s'alimenta d'una realitat que es
construeix a mida i es creu posseïdor d'una excel·lència que li manca. La seva petulància i severitat el
fan blanc de les burles d'un hilarant triangle format per l'oncle borratxet d'Olívia, Tobies Rot, el seu
company de pítimes Andreu Maldegalta, i la criada Maria, que es conxorxen per fer creure al majordom
que la seva senyora se n'ha encapritxat. Així esdevé rei per un dia d'un amor il·lús que acaba amb el
ridícul més espantós, boc expiatori que s'autoimmola en la foguera de vanitat que ell mateix ha encès.
La cruel sàtira sembla que apuntava al dramaturg Ben Jonson o, millor, als puritans que no trigarien a
governar Anglaterra i a enderrocar els teatres. L'actualitat de la malaltia de Malvòlio és a flor de pell.
Al bell mig dels dos eixos de l'obra, hi ha el barret de rialles Festa, que, com a bon bufó, és l'únic lúcid i
assenyat enmig de la bogeria col·lectiva en què la resta es mou. No du cascavells al cervell, potser a la
gorra, però considera que l'hàbit no fa el monjo i que la identitat és la cosa més inestable. I és que en
aquesta versió cortesana de festa de folls, el boig és el més savi i els més prudents s'han trastocat en la
voràgine del carrusel de l'amor.
LA CLOTA GROC
La companyia La Clota Groc que dirigeix l'exjoglar Pitus Fernández presenta divendres vinent, a
l'Auditori de Sant Cugat, la seva versió de Nit de Reis, en traducció de Richard Mansell amb el concurs
de Neus Olivé i Biel Mesquida. Deu intèrprets incorporen els divuit personatges de la peça que compta
amb una escenografia de Dino Ibàñez i Pep Borràs i un vestuari d'Andreu Sànchez i Pilar Albadalejo.
Tant aquest espectacle com l'anterior (Somni d'una nit d'estiu) han girat per tot l'Estat, però encara no
han entrat a Barcelona, plaça forta per a tants grups de fora que incomprensiblement no hi tenen
cabuda. A qui beneficia un blindatge d'aquest gènere? Què se n'ha fet del Projecte Alcover i altres
iniciatives que promovien l'intercanvi escènic interterritorial? Per què resulta tan difícil estrenar al Cap i
Casal? Esperem que els nous aires que bufen arribin aviat a la cultura i al teatre i ajudin a escampar
tants interrogants sense resposta.

LA CLOTA GROC / Nit de Reis en una versió de la companyia La Clota Groc que dirigeix l’exjoglar Pitus Fernández
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