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Vull desitjar tota la sort del món (em re-
sistesc a desitjar “molta merda”, per-
què em sembla una grolleria i perquè la
merda, lamentablement, ja acostuma

a caure’ns a sobre sense necessitat d’invocar-la)
al director teatral Ramon Simó i a l’equip d’ac-
tors que aquests dies es troben representant al
TNC (fins al 17 de juny, a la Sala Petita) l’obra de
Tom Stoppard Arcàdia. Molta sort perquè es
tracta d’un excel·lent muntatge d’una gran obra,
i perquè, si una proposta com aquesta obtingués
una bona acceptació del públic –les crítiques ja
són més que positives– em sembla que ho podrí-
em interpretar com un bon senyal que desmen-
tiria algun tòpic, o vici mental, massa arrelat
entre alguns sectors de les lletres i la cultura ca-
talanes d’ara mateix. Per explicar millor què vull
dir amb això, permeti el lector amable que m’es-
tengui a parlar una mica sobre l’obra.

‘ARCÀDIA’, EL TEXT, ÉS UN PRODIGI DE SOLVÈNCIA pel que
fa a la construcció de l’estructura i al maneig
dels punts de vista –els dos elements fonamen-
tals de qualsevol ficció digna d’aquest nom–, po-
sats al servei d’uns personatges memorables
que s’expressen mitjançant uns diàlegs magis-
tralment escrits. Fins aquí els ditirambes, ine-
vitables en aquest cas per fer justícia a la quali-
tat de l’obra. Però de què parlen, aquests diàlegs,
quin és, en definitiva, el tema? Bé, podríem dir
que Arcàdia és una audaç indagació sobre el
temps i la noció de veritat, però ens quedaríem
terriblement curts. L’obra, en efecte, treu un
rendiment excepcional de les coordenades
espai/temps, en presentar dues accions que
transcorren en un mateix indret (Sidley Park,
una casa de camp anglesa) amb un segle llarg de
diferència a l’entremig, una a començaments
del segle XIX i l’altra, més o menys, a l’actuali-
tat. El macguffin que sosté la intriga és la in-
vestigació que els personatges actuals duen a
terme sobre una eventual visita del poeta Lord
Byron a Sidley Park en l’època que el jardí de la
casa va ser reconstruït, és a dir, els fets que l’es-
pectador veu transcórrer simultàniament als
encerts i als errors de la investigació que sobre
ells es duu a terme, en un exercici d’anagnòrisi
d’un tal virtuosisme que em penso que hauria
fet aplaudir el vell Aristòtil amb les orelles.

PERÒ, COM DEIA, HI HA ENCARA MOLT MÉS QUE AIXÒ. Els
diàlegs d’Arcàdia constitueixen un debat d’alt
voltatge intel·lectual sobre algunes de les qües-
tions fonamentals de la modernitat: el raciona-
lisme i el romanticisme, el saber científic i la in-
tuïció poètica, la fe i la raó, la impossibilitat del
coneixement objectiu, etc. Tot plegat, a més,
servit amb una elegant escenografia de Bibiana
Puigdefàbregas, unes interpretacions més que
remarcables (magnífics Mar Ulldemolins,
Bruno Oro i Victòria Pagès), una direcció del ja
mencionat Ramon Simó que es posa sempre al
servei de l’obra i mai a l’inrevés –com per des-
gràcia succeeix sovint–, i una afinada traducció
al català del complexíssim text original a càrrec
de Màrius Serra, que resol la papereta amb nota
alta. Felicitat completa, vaja.

ENDEVINO TANMATEIX A AQUESTES ALÇADES els badalls
d’algun lector amable que, de tot això que porto

dit, en malfia que Arcàdia no sigui una solemne
i abstrusa totxana, només apta per a lletraferits
en procés més o menys avançat de momificació:
i aquí és on justament volia anar a parar.

‘ARCÀDIA’ ÉS, EN EFECTE, TEATRE D’IDEES, o literatura
d’idees –atès que, no cal dir-ho, el text dramàtic
també és literatura; en aquest cas, alta literatu-
ra–, i això és el que la converteix en una pro-
posta excepcional en un país molt més avesat a
la comedieta de costums i als experiments post-
moderns sense gasosa, sovint a costa del pobre
Shakespeare, que no sé quin mal degué fer per
merèixer que alguns dramaturgs de per aquí el
tractin com el tracten. Un país on la paraula

“pensament” aixeca tot d’una tota mena de sus-
picàcies, com si es parlés d’algun mal lleig, i on
declarar interès o preferència per la susdita li-
teratura d’idees et pot valdre que una mandon-
guilla autoerigida en crític literari t’acabi acu-
sant de pertànyer a una societat mafiosa o qual-
sevol altre disbarat producte de la seva greixosa
ment de mandonguilla.

QUAN EN REALITAT, LA CONTRAPOSICIÓ entre pensa-
ment i plaer és absurda de tan falsa. Sense anar
més lluny, Arcàdia és una valuosa peça de tea-
tre d’idees, com hem dit, i també una obra molt
divertida, hilarant a moments, emotiva en d’al-
tres, i que no descuida en cap moment l’obliga-
ció –preceptiva per a qualsevol escriptor– de
procurar plaer al lector/espectador. Les idees,
o el pensament, l’especulació intel·lectual o com
vulguem dir-ne, no estan renyits amb el plaer
ni la diversió: ben al contrari, si l’autor sap el
que es fa, com en el cas de Stoppard, cadascun
dels elements contribueix a engrandir i inten-
sificar l’altre, fins que acaben formant un con-
junt articulat, coherent, homogeni i indestria-
ble. Ja sé que tot plegat no és més que una ob-
vietat com una casa de pagès, però vist el pati,
em temo que ens haurem d’acostumar a repe-
tir-la de tant en tant. I si en dubten o no em cre-
uen, paciència: però fins i tot en aquest cas,
facin-se un favor, vagin a veure Arcàdia i ja
m’ho sabran explicar.

‘ARCÀDIA’ ÉS UNA VALUOSA
PEÇA DE TEATRE D’IDEES
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“Les idees, o el pensament,
l’especulació intel·lectual o com
vulguem dir-ne, no estan renyits
amb el plaer ni la diversió: ben
al contrari, si l’autor sap el que
es fa, com en el cas de Stoppard”

EN SÍNTESI

Les
regles
del joc

Marçal
Sintes

Les nits suburbials de França
han resplendit de fogueres
que grups de joves alimenten
amb centenars i centenars
de cotxes. Les fogueres
s’han nodrit també de la rà-
bia per la victòria de Sarko-
zy. A les universitats el rum-
rum és evident i en algunes
organitzen mobilitzacions
contra el candidat liberal-
conservador, a pesar que
encara no ha pres possessió
del càrrec de president. Ja
va anunciar-ho i incitar-hi
Ségolène Royal –a la qual el
seu partit ha començat a
devorar– poques hores
abans que la societat fran-
cesa decidís negar-li la con-
fiança. Unes reaccions tan
violentes i antidemocràti-
ques resulten sorprenents, i
alarmants, en una societat
amb una tradició democrà-
tica tan llarga. Ni tan sols es
van comportar així els se-
guidors de Le Pen quan el lí-
der de la ultradreta va cau-
re derrotat a mans de Chi-
rac. Però no sorprèn només
que una part dels joves fran-
cesos, a les banlieu i a les
universitats, no acceptin les
regles del joc democràtic.
També sorprèn que a Cata-
lunya siguin, siguem, tan
pocs els que ens escandalit-
zem per la reacció que s’ha
produït a França. Sembla
que es troba normal que la
gent cremi cotxes i organit-
zi protestes perquè està en
contra del resultat d’unes
eleccions, un resultat clar
en unes eleccions perfecta-
ment democràtiques i cele-
brades amb total normali-
tat. És com si la majoria de
periodistes i intel·lectuals
catalans ho comprengues-
sin i fins ho justifiquessin
tàcitament. Sospito –més
que això: estic convençut–
que, si Royal hagués gua-
nyat i els moviments fossin
contra ella, se sentiria
entre nosaltres una eixor-
dadora simfonia de justa
indignació.
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