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EDUARD MOLNER

Ningú no diria que Cyrano de Ber-
gerac, d’Edmond Rostand, va ser
estrenada el 1897, un any després
de La gavina de Txékhov. ElCyra-
no, o el Tenorio (1844) de Zorrilla,
una altra peça del segle XIX d’am-
bientació històrica, s’emmarquen
en els grans segles francès o espa-
nyol d’una manera tan artificiosa-
ment versemblant que cap espec-
tadorno esplanteja la seva contem-
poraneïtat. Són, d’alguna manera,
refugis del món modern. Obres
dramàticament molt ben resoltes
que responen a esquemes de va-
lors antics que es proposen com a
modèlics. Són cares Bde lamoder-
nitat, productes de societats mo-
dernes, o en vies de modernitza-
ció, quemiren enrere per suportar
el dia a dia. No tenen grisos, com si
que els té elmónmodern, estan fe-

tes de blancs i negres, d’absoluts
que eviten les misèries humanes.
Són magnífics entreteniments que
apel·len a l’orgull francès o l’honor
espanyol.
Cyrano s’adreça a l’espectador

popular de finals del segle XIX, a
França majoritàriament ja alfabe-
titzat, per evadir-lo de la contin-
gència d’un present convuls, ina-
prehensible, accelerat i sobretot
canviant, molt canviant. Però al
mateix temps Cyrano, com tot el
teatre, no ha estat sempre vist de la
mateixamanera. L’obra en si és ai-
xò, una fugida, no endavant sinó
enrere, però sempre matisada pel
present, el teatre és ara i aquí.

Cyrano levita
Lapel·lículaCyranode Bergeracde
Michael Gordon és un film d’estu-
di en blanc i negre de 1950, prota-

gonitzat per José Ferrer. La pel·lí-
cula traslladava a la gran pantalla
l’èxit que la peça teatral havia ob-
tingut a Broadway el 1946 amb el
mateix actor. Ferrer va guanyar un
Tony al teatre i unOscar al cinema
(el primer que va rebre un intèr-
pret d’origen hispà) i es va situar
entre les estrelles cotitzades del
Hollywood d’aquell temps.
El Cyrano de Gordon i Ferrer és

auster, contingut, amarat d’una re-
ligiositat que l’aparta de qualsevol
materialitat. El seu Cyrano cau, en
l’escena final, almigd’una creu for-
mada pels passadissos del jardí
que es mostra amb un pla des
d’una perspectiva zenital. Cyrano
es consagra a la mort amb la inte-
gritat del seu honor, l’únic que po-
drà lliurar, diu, quan arribi l’hora
de la trobada amb el Senyor. Al
fons, lesmonges celebrenmissa de
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Retornd’unclàssic Lanovaposada en escenade ‘CyranodeBergerac’,
dirigidaperOriol Broggi, ens condueix a repassar altresCyranosmítics
i a preguntar-nospel significat de l’obrad’EdmondRostand

Cyrano,mirall
d’un temps

Edmond Rostand
Cyrano de Bergerac
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vespres i Cyrano, en el seu trànsit
inevitable, no vol que Roxana les
destorbi demanant ajuda.
És un Cyrano que incorpora la

castedat dels puritans anys cin-
quanta. Incapaç de tocar una noia,
o de tastar un plat de carn, suspès
per la força del seu vers i el nervi
de la seva espasa, caminant sem-
pre a deu centímetres de terra. Jo-
sé Ferrer broda la primera escena
en la qualCyrano interromp l’actu-
ació d’un pèssim actor, i deixa sen-
se funció tot un teatre ple a vessar
de públic. Baixa a platea amb una
elegància que no té equivalent en
cap altre Cyrano, la presència d’un
ésser una mica irreal i tot; lluny de
qualsevol mortal, però atrapat en
una contingència humana com la
de l’amor. És el millor amb l’espa-
sa, tot fent un homenatge al Holly-
wood daurat, un Errol Flynn amb
el nas llarg.

El Cyrano de Mitterrand
El Cyrano de Bergerac de Jean-
Paul Rappeneau (1990), el Cyrano
de Gerard Depardieu, és, per con-
tra, el més carnal dels Cyranos. Un
personatge terrenal, excessiu, una
mica brut i tot. No té l’esgrima ne-
ta, lluita comho faria elmosqueter
Porthos, amb l’espasa i el cos, em-
pra la força d’un home corpulent i
no la finesa. La seva és una fatxen-
deria participativa, una mena de
portaveu del sentit comú popular
al servei de convertir en acció el
que desitja la massa. És per això

que quan foragita Montfleury, un
actor lamentable, puja a l’escenari
i gairebé es proposa a si mateix
comaespectacle de substitució, ai-
xò sí, molt més autèntic.
Líder d’homes que se senten

iguals, enfrontat des de la seva
sang noble però pobre, és l’encar-
nació d’aquell 200è aniversari de
la Revolució Francesa inventat per
François Mitterrand el 1989, que
volia fer creure als francesos que la
revolució burgesa era una aporta-
ció francesa i no anglesa. Còmic,
explosiu, però també somniador,
lliurat a la lluna, no al Senyor, a la
nit, a l’eternitat al costat de Sòcra-
tes oGalileu, homes comell distin-
gits pel seu talent, recordats sem-
pre pel que van llegar.

Un Cyrano d’importació
El Cyrano de 1984 era l’escena eu-
ropea que el –llavors– nou poder
públic autonòmic català volia im-
portar de l’Europa culta i civilitza-
da: la Comédie Française, a través
d’un dels seus sociétaires, Josep
Maria Flotats. Un Cyrano que va
marcar època per la quantitat de
gent que el va arribar a veure, però
sobretot perquè situava el teatre
en l’esfera del boulevard, lluny de
tot el que proposava l’anomenat
Teatre Independent català, íntima-
ment vinculat al debat polític.
Cyrano, el títol escollit per a l’ope-
ració, era, una altra vegada i més
que mai, la fugida, no endavant si-
nó enrere, com dèiem, servida, ai-

xò sí, d’una manera pulcra que es
pretenia canònica, interpretat des
de la convicció de convèncer el
gran públic català del que havia de
ser la pièce bien faite.

Flotats era unCyrano acadèmic,
un home que imparteix càtedra,
que s’escolta, afectat, una mena de

professor que ha vingut a il·lumi-
nar el públic, que no interactua
amb la resta d’intèrprets,més aviat
els utilitza. Un gran espectacle per
ser contemplat, expressament no
participatiu, comunconcertdeMi-
chael Jackson o una pel·lícula de
Spielberg, on tot és tècnicament
perfecte, però on es destil·la una
fredor que torna sòlida i impene-
trable la quartaparet entre especta-
dor i escena.

Cyrano és com nosaltres?
ElCyranod’Oriol Broggi i PereAr-
quillué no deixa de ser tampoc el
que ha estat sempre: aixopluc de la
modernitat, entesa comunpresent
castigador, molt més accelerat en-
cara que fa cent anys, però ara
viscut des de l’aprenentatge d’ha-
ver d’entomar els canvis no neces-
sàriament en positiu. El progrés ja

és una entelèquia, però ens queda
el Cyrano. En aquesta ocasió un
Cyrano casolà gens engolat, inter-
pretat amb mitjans humils, potser
excessivament humils, però fidels
a la manera de fer de Broggi. A ve-
gades Arquillué fa una tirada de
vers que sembla homenatjar, o iro-
nitzar, aquell Cyrano de Flotats,
però ràpidament advertim que es
una cita amable, com ho és tota la
seva composició. Efectivament, la
seva interpretació està salpebrada
aquí i allà amb un vers amanerat o
un gest excessiu, però el mateix
personatge condueix a l’excés, si
es vol humà.
Perquè aquí, el que s’ha fet és ai-

xò, portar el personatge a l’home
que viu una història d’amor que no
li funciona, que el fa patir.UnCyra-
no que torna a ser carn, terrenal.
Un tipus amb qui aniries a fer un
gintònic perquè segur que et diver-
teix i quan el veus patir baixaries
de la grada a donar-li un cop de
mà, “no t’ho prenguis a la valenta,
parlem-ne, home”. La virtut de la
seva interpretació es haver inten-
tat fugir dels clixés d’un personat-
ge que era a la vitrina delmuseude
les interpretacions. És per això
que grinyola la música de Bach
que acompanya algunes escenes, o
lespintures romàntiquesquedeco-
ren el fons de la nau gòtica de la
Biblioteca de Catalunya, espiritua-
lisme protestant en mig del festí
d’un gascó amb el cor trencat que
fa riure i plorar. |
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‘Cyrano’, com tot
el teatre, no és mai
el mateix, sempre
ha estat vist
matisat pel present
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