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Calamarsada verbal

'Serenata argentina'

Francesc Massip

'Serenata argentina', d'Enrique Pinti. Barcelona, Teatre Borràs, 15 d'abril.

Tots coneixem algun espècimen de metralladora de paraules que acabes per evitar a tota costa després
d'haver patit massa vegades la seva atabaladora verbositat que, a més, sol ser més aviat feixuga,
abstrusa i tediosa. Amb Pinti descobreixes, de sobte, la fascinació d'una matraca quan aquest aiguat de
mots és construït amb la brillantor de l'enginy, la lleugeresa de la hilaritat i la penetració de l'agudesa
crítica.

Serenata argentina és un monòleg d'hora i mitja, sense parar, articulat en infinitat de veus i posat en
acció per una paraula atlètica, vigorosa i musculada als antípodes de la facúndia eructiva i enganxosa
pròpia dels pallisses.

Com poden imaginar, en noranta minuts ininterromputs passa per la pedra de la sàtira tots els aspectes
del món d'avui que ens empudeguen: des de la tirania del telèfon mòbil, indecorosa violació de l'espai
públic amb l'obscena exhibició d'intimitat dels seus irresponsables usuaris, fins a la moda de l'eterna
joventut -o l'eterna estupidesa- que porta a tants -i, sobretot, a tantes- als espadats del ridícul on es
malmeten a líftings, liposuccions, implantacions i retocs quirúrgics, particularment ignominiosos en les
cares barrudes de certs mandataris que s'estiren com xiclets segons bufen els vents electorals.

El bisturí sarcàstic de Pinti s'acarnissa, però, amb el tema estrella de la vetllada: la història de
l'Argentina contemporània i dels seus malgoverns que l'han dut a la fallida: des del partit radical
moderat, un oxímoron polític digne d'estudi per part dels psicoanalistes, fins al peronisme d'esquerres,
un altre gelat calent que no hi ha qui se'l mengi, passant per tots els excessos del populisme de Perón i
senyora, els crims esgarrifosos de la militarada, la xufa d'Alfonsín i el saqueig de l'Estat perpetrat per
Menem i els seus adlàters.

Enrique Pinti fa esclatar la seva tempesta elèctrica amb els llamps d'un llenguatge directe i procaç i amb
els trons d'una compulsiva tendència a la paraulota i la blasfèmia que esvalota puritans i mongetes i fa
esclafir les barres de la resta.
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