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L’escaladel talent

Severitat

CRÍT ICA DE POP

XAVIER CERVERA

E
m disposo a escriure un elo-
gi de la severitat. O, més ben
dit, un al·legat en favor
d’una severitat socialitzada.

Qui m’ho havia de dir! Vaig créixer en
els anys de la contracultura, quan la
disciplina i el rigorisme, en particular
els d’encuny autoritari o malaltís, eren
molt poc recomanables. Però, a hores
d’ara, la severitat ja no és una opció
descartable. Si més no, no ho és per
una partmajoritària de la població, sot-
mesa a retallades contínues (si té una
mica de sort), empesa a la pobresa (si
no en té gaire) o desproveïda en bona
mesura de futur (si és jove). Per això
faré un elogi de la severitat socialitza-
da. Commés aviat caigui sobre els que
l’eludeixen –commés aviat es relaxi el
clima d’impunitat–, abans albirarem
un demà millor per a tothom.
No voldria pas recordar a la justícia

les seves obligacions. O exigir, a tots
els treballadors, més diligència. Em
consta que n’hi ha molts que ja no po-
den fer més del que fan. Però és que
cada dia rebem més notícies descorat-
jadores. Cada dia ens assabentem de
noves conductes censurables i impu-
nes. Algunes són sagnants. Cada vega-
da que topo als diaris amb un capitost
de la trama Gürtel que diu que no sap
res de l’esmentada trama, i es nega a
declarar davant el jutge o fins i tot el
recusa, em fan sortir de polleguera.
Com és possible –em pregunto– que
aquests paios no siguin tractats amb
gens de severitat? Com s’explica que
després d’haver parasitat instàncies
públiques, saquejat les seves arques i
corromput càrrecs electes, alguns con-
tinuïn lliures?
Aquesta impunitat és un error com

una casa. Com ho és la poca severitat,
la benevolència fins i tot, que reben els
responsables de les institucions d’estal-
vi que han hagut de ser rescatades
amb diners públics. No estic compa-
rant, esclar, aquests paios amb els del
paràgraf anterior: una cosa és el crim i

una altra la imperícia i l’embolic d’in-
teressos polítics i econòmics. Però si
hem de creure els seus corifeus –que
van dur-los i sostenir-los en els seus
càrrecs, amb finalitats alienes a les
dels estalviadors–, l’assumpció de res-
ponsabilitats sembla fora de lloc. Tots
els fracassos presents han de ser atri-
buïts –ens diuen– a l’herència rebuda
dels seus antecessors o a la conjuntu-
ra. Bé, suposem per un moment que
això fos veritat. Aleshores, no hau-
ríem de demanar comptes als anteces-
sors? I, en el probable cas que aquests
antecessors culpessin els seus, no hau-
ríem de començar a denunciar que la
impunitat regna, sense massa oposi-
ció, en el lucratiu món de les elits
financeres?
Severitat. Cal més severitat. Pel que

té d’antídot de la impunitat. I pel que
té –quan afecta els rics o poderosos–
de justícia i de lubricant democràtic.
No és gaire edificant que,mentre s’asfi-
xia la tripulació, bona part de l’oficiali-
tat que ha fixat el rumb cap als esculls
abandoni el vaixell indemne i ben gras-
sa. Contra tanta impunitat, severitat.

Pere Arquillué en un moment de la seva interpretació de Cyrano de Bergerac

El director Oriol Broggi reviu a la Biblioteca de
Catalunya el clàssic d’EdmondRostand 27 anys
després de lamítica versió de JosepMaria Flotats
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elnasdeCyrano

Ferran Palau/Maria Coma

Lloc i data: Centre Artesà
Tradicionàrius (17/V/2012)

DONAT PUTX

El CAT i la discogràfica Amniòtic Re-
cords van proposar una sessió amb dos
dels artistes més interessants de l’esce-
na independent catalana: Ferran Palau
i Maria Coma. Els espectadors van ser
nombrosos, i el saldo final de la nit s’en-

fila molt amunt en l’escala del talent.
Ferran Palau presentava les cançons

de L’aigua del rierol, el primer disc en
solitari del tambémembre del grupAní-
mic. Aquesta vegada compareixia amb
banda, un fet inusual que no es repetirà
gaire sovint. Guitarres, banjo, tuba, vio-
loncel i violí arranjats amb saviesa per
JordiMatas, van reforçar l’exquisitmis-
teri que desprenen els temes d’aquest
trobador folk, que ben aviat va sorpren-
dre amb l’ànima grisa d’Al monestir.
Amb una lírica que evoca aigües sagra-
des i llegendes de dol, Ferran Palau ha

cercat la inspiració en l’entorn més im-
mediat, oferint cançons relacionades
amb la seva paternitat (A tu, Tant de
bo), o la magnífica Terra de blat.
Arribat el seu torn, la cantant, pianis-

ta i compositoraMaria Coma va ocupar
l’escenari envoltada d’un poderós
equip: Pau Vallvé (bateria), el baixista
Jordi Casadesús i un esplèndid Nico
Roig a la guitarra. Al repertori, temes
deMagnòlia (2011), però també viatges
en el temps com la recuperació del te-
ma del grup u_mä Blanc. El treball de
Maria Coma transporta a un món oní-
ric, suggerent, i mostra una alta exigèn-
ciamusical. Cançons d’estructura com-
plexa i troballes que alegren la vida pel
seu amor al risc.c

JUSTO BARRANCO

Barcelona

E
l pes d’una interpretació
mítica, que va quedar en la
memòria de tota una gene-
ració d’actors, havia impe-
dit fins ara que l’obra tor-

nés als escenaris. Es necessitava un al-
tre tità de l’escena perquè pogués apro-
piar-se d’aquest home enganxat a un
nas enorme. Un home capaç d’emocio-
nar el públic amb la seva intel·ligència,
la seva ironia, la seva impertinència i la
seva commovedora bondat.
El febrer de l’any 1985, al teatre Po-

liorama, va ser JosepMaria Flotats, so-

ta la direcció de Maurizio Scaparro i
juntament amb de 18 actorsmés, el que
va encarnar Cyrano de Bergerac, i va
aconseguir un triomf apoteòsic. Ara,
des del dia 23 i fins al 22 de juliol, serà
Pere Arquillué, sota la direcció d’Oriol
Broggi i –els temps obliguen– amb no-
més nou actors més, el que al teatre de
la Biblioteca de Catalunya es posarà el
notable nas del personatge creat per
Edmond Rostand el 1897.
PerBroggi (Barcelona, 1971), que aca-

ba d’aconseguir un enorme èxit al tea-
tre Romea amb Incendis i que és un
dels quatre finalistes per dirigir el
TNC,Cyrano de Bergerac suposa la tor-
nada a l’espai de la Biblioteca deCatalu-

nya que tants èxits li ha donat. Però a
més, recordava ahir, també suposa do-
nar de nou vida a una obra que ell va
veure al Poliorama quan tenia 14 anys i
que el va impactar. “Em feia il·lusió por-
tar a escena el que havia vist”, confes-
sa, tot i que, afirma, la seva versió “és
molt diferent”.
“En els assajos ens hem dedicat

–diu– a jugar, a divertir-nos, a fer una
gran festa del moviment, el vers i el
llenguatge a l’escenari”, assenyala, per
donar vida a aquesta obra de mosque-
ters, baralles, balls, guerres, conspiraci-
ons i, sobretot, amor. A més, explica, la
Biblioteca de Catalunya és ideal per a
l’obra: el seu interior gòtic no necessita
arranjaments per ser un convent, un
teatre o una acadèmia de cadets.
Arquillué, que ahir va interpretar du-

es escenes que van certificar que serà
un gran Cyrano, explica que està “una
mica acollonit i molt il·lusionat de po-
der passar per aquest remolí d’emoci-
ons” que és el seu personatge. A més,
va recordar, va veure l’obra de Flotats
als 16 anys i després va treballar amb
ell: “Més que un mestre, per mi és un

amic. M’ha ensenyat molt. És un privi-
legi poder fer aquesta obra que ha pas-
sat per les seves mans”.
L’actor va subratllar que el gran nas

que acomplexa el seu personatge “és
una granmetàfora: no és només un nas
exterior, també és interior, aquesta co-
sa que ens recorre a tots per dins i no
ens deixa que ens integrem del tot al
món que vivim”. Per això, va raonar, ha
posat en Cyrano molt d’ell, de la seva
ànima i el seu cos, amb l’ajuda d’“aques-
ta màscara perfecta” que és la pròtesi
nasal que porta i que permet fer una
feina “molt més de debò”.
Comés Cyrano? “Coneix les seves li-

mitacions i per això pot dir i fer el que
diu i fa. És un esperit lliure. Un cor
amb cames i amb nas que parla. Encara
que també he treballat el seu costat
fosc, perquè no se sent bé amb si ma-
teix”, diu Arquillué, que comparteix
escenari amb Marta Betriu, Bernat
Quintana o la seva pròpia filla, Emma
Arquillué.
Per l’escriptor Xavier Bru de Sala,

traductor del text que torna a ser la ba-
se de l’obra, “Rostand inventa un arque-
tip. Cyrano té un defecte molt visible
que simbolitza una cosa que tenim tots
però que només ell veu. Com que és
conseqüent, sap que no té cap dret a
ser estimat, que no s’ho mereix, cosa
que el trasbalsa molt, el fa ser enorme-
ment excessiu, i alhora molt generós, a
estimar de manera heroica”.c

La impunitat
regna, sense massa
oposició, en el món
de les elits financeres

L’actor està “una mica
acollonit i molt il·lusionat”
i diu de Flotats que
“més que un mestre,
és un amic”
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