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De mare a sogra

ORIOL IZQUIERDO

Marivaux, La mare confident. Institució del Teatre. Barcelona, 1937. 

Corria el mes de juny del 1937 i les circumstàncies que es vivien són prou conegudes. La Generalitat
de Catalunya, però, no deixava de dur a terme, entre d'altres, la seva acció cultural, potser com una
manera de lluitar, des de la rereguarda, per la normalitat i contra el feixisme. La Institució del Teatre,
amb seu al carrer d'Elisabets, publicava el volum vuitè de la seva Biblioteca Teatral, una col·lecció que
havia estat iniciada per Nausica, de Joan Maragall, i que havia encabit, al costat de Matilde d'Anglaterra,
una peça de Ferran Soldevila premiada el 1922 per l'Escola d'Art Dramàtic, traduccions d'obres, entre
d'altres, de Dostoievski, de Puixkin i de Tagore, a més d'aquest Marivaux transportat a la llengua
catalana per Ventura Gassol. A la pàgina 7, després de la portada interior -i de la pàgina de crèdits, on
es fa menció únicament que el llibre va ser imprès a la Casa d'Assistència President Macià-, una nota
explica que aquesta Mare confident es va representar per primera vegada el dia 19 de juny del 1918 al
Teatre Goya, després que s'oís una conferència d'Adrià Gual, en el context d'una sèrie de tres sessions
teatrals sota el tema general de La Comèdia en la divuitena centúria, celebrades per l'Escola d'Art
Dramàtic, "denominació que antigament havia tingut la nostra Institució del Teatre". Els personatges de
l'obra -enumerats a la pàgina següent, amb el nom a penes catalanitzat, i això que aleshores n'hi havia
l'hàbit: Sra. Argante, Angèlica, Lisette, Dorant, Lubin, Ergaste- havien estat interpretats per alumnes de
la Institució, la qual també havia fet fer la traducció expressament per a la representació. Ventura
Gassol ja devia ser, aquell mes de juny del 1937, a França, després d'haver-se significat no només com
a conseller de Cultura de la Generalitat sinó sobretot, en esclatar la guerra, diuen, mirant d'estalviar la
vida de tanta gent com li va ser possible.

COMÈDIES MORALS I SATÍRIQUES
Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux va viure entre el 1688 i el 1763 i va deixar algunes novel·les i
nombroses comèdies morals i satíriques, com aquesta, que és a mig camí de totes dues coses, en
plantejar amb certa comicitat qüestions ètiques tan solemnes com la bona tria de l'espòs. La senyora
Argante s'ofereix a fer de confident de la seva filla Angèlica quan veu que la ronden borinots de bona
planta i butxaca dubtosa com el jove Dorant. En un primer moment, el balanç no podia ser més
prometedor: "O, estimada mare, amiga meva, teniu raó! Vós m'obriu els ulls. Lisette m'ha traït", i és que
el servei no és el que era. "Jo trencaré amb aquest jove. Quant agraïda que estic de vós!", confessa
Angèlica a la mare abans que caigui el teló del primer acte. Però amb el segon el jove Dorant hi torna,
persuasiu, i reforçat pel contrast amb Ergaste, el bocoi que la mare dóna per bon partit. Davant la
confusió hormonal de la dolça Angèlica, la mare decideix parlar amb Dorant i ho farà, diu a la filla, "com
si fos una tia teva a la qual tu li hauràs confessat tot, i que vol complaure't. Vine, filla meva, i encomana
el teu cor al meu". Com es resoldrà el dilema al tercer acte? Embolicant la troca, és clar. D'una banda,
resulta que l'insolvent Dorant és nebot del revellit Ergaste i de l'altre l'ardit de la senyora Argante no
podia donar millor fruit: "Cedeixo la meva filla a Dorant. Ell de ric no n'és pas, mes acaba de demostrar-
me un caràcter que m'encanta i que farà la felicitat de la meva Angèlica". I per arrodonir-ho el bo del
revellit Ergaste dota de dot el jove Dorant i tot és a punt perquè els anissos siguin servits.
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