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IGNOT

N o costa d’imaginar l’escena. Un
carrer qualsevol de Nova Or-
leans, davant d’un edifici aban-
donat després de les inunda-

cions delKatrina. La ciutat s’esforça per re-
cuperar-se del desastre provocat per l’hura-
cà, però les dificultats són ingents. I la sen-
sació d’abandonament, gairebé total. Tots
van estar amb ells al principi: mitjans de
comunicació, polítics, els professionals de
la compassió. I tots, començant per l’Admi-
nistració Bush, se’n van
oblidar de seguida. ElKa-
trina, responsable de
més de mil vuit-centes
morts, milers de ferits i
desapareguts, com és sa-
but, es va acarnissar ma-
joritàriament amb afroa-
mericans i blancs po-
bres, i va devastar Nova
Orleans.
L’escena, dèiem, passa

davant d’una casa aban-
donada. És de nit. La
gent està asseguda al car-
rer. Es representa l’obra
de teatre més cèlebre de
Samuel Beckett:Tot espe-
rant Godot. El silenci és
molt dens, sembla que el
públic, més que escoltar,
devora les paraules. En
escena, Vladímir i Estra-
gó. Escoltem algunes de
les seves frases: “Demà
tot serà millor”. De cop, endevinem que els
espectadors deNovaOrleans senten com si
aquestes paraules estiguessin adreçades, in-
dividualment, a cadascun d’ells. “Com ho
saps?”, pregunta l’altre. “No has sentit el
que ha dit el nen?”. “No”. “Ha dit que
Godot segur que ve demà”. Un respir alleu-
gerit, però tens. “Llavors només hem d’es-
perar aquí”. I arriba la cèlebre escena final,
amb la corda, quan els dos personatges es
pregunten: “I si ens pengéssim?”. “No puc

continuar així”, es justifica un. Una dona,
que ha assistit a la funció amb la seva filla,
esclafeix a plorar: ella sap que tampoc no
pot. Els actors, després, canvien d’idea, i
l’obra avança cap al final: “Aleshores, ja ens
penjarem demà. Tret que vingui Godot”. “I
si ve?”. Silenci espès. Tots escolten amb
una gran intensitat. “Estarem salvats”.Més
silenci. Sembla que tots contenen la respira-
ció, com si esperessin, també realment, un
signe de salvació. Un espectador de color,

sense apartar la vista de l’escena, escup
amb ràbia, parlant amb si mateix i també
amb la dona que plora al seu costat:
“Aquest fill de puta no vindrà”.
L’escena pertany a un capítol (III, 4) de

la sèrie de televisió Treme, l’última creació
del genial David Simon, el responsable de
Thewire. Escoltemparaules deBeckett, pu-
blicades per primera vegada el 1952. Ara,
aquí, seixanta anys després, semblen haver
estat escrites, expressament, per als super-

vivents del Katrina a Nova Orleans. I ells,
precisament, les escolten així, com si fossin
dirigides directament a ells, a cadascun
d’ells, que es reconeixen en les paraules
que es diuen Vladímir i Estragó. L’escena
de Treme no és inventada. Simon incorpora
en la sèrie una cosa que va passar de veritat:
la posada en escena de l’obra de Beckett a
finals del 2007 en una cruïlla del Lower 9th
Ward. En aquella ocasió, actuava Wendell
Pierce, un dels actors fetitxe de Treme, el

trombó Antoine Batiste.
Pierce, que és de Nova
Orleans i que hi va per-
dre, amb elKatrina, la ca-
sa familiar, recorda aque-
lla funció com “el mo-
ment més catàrtic de la
meva vida”, especial-
ment quan deia aquestes
paraules de Beckett: “En
aquest lloc, en aquestmo-
ment, nosaltres som la
humanitat, vulguem o
no. Aprofitem l’ocasió,
abans que sigui tard”.

Quantes vegades es
deu haver representat
Tot esperant Godot com
si les paraules fossin aca-
bades d’escriure, a punt
per a l’ocasió dels qui as-
sistien a una representa-
ció? Susan Sontag en va
dirigir una versió a Sara-
jevo, l’estiu del 1993, a

les ruïnes d’un teatre bombardejat, amb un
grup d’actors bosnians a la llum de les es-
pelmes. El teatre, des dels grecs, sempre ha
aspirat a posar una comunitat davant unmi-
rall inclement, perquè es vegi a si mateixa
allà on no és possible ni amagar-se, ni dissi-
mular, ni fer-se el despistat.

La setmana passada parlàvem a Terras-
sa, convocats per l’Institut del Teatre, en
les I Jornades de Teatre i Municipi, sobre
el retorn social de la cultura. I recordàvem

una obvietat: de com la cultura, en general,
i el teatre, en concret, va començar sent,
amb la Il·lustració, una via d’emancipació
individual i col·lectiva (“la bellesa és el ca-
mí que porta els homes a la llibertat”); de
com la indústria cultural (segons el parer
d’Adorno) va convertir la cultura enmerca-
deria, banalitzant-la, i els espectadors en
consumidors; de com la cultura va acabar
sent un signe de distinció (ho va analitzar
Bourdieu) de les classes privilegiades que

excloïa les populars; i de com, avui, amb
més convicció que mai, han de ser recor-
dats els beneficis socials de la cultura en ge-
neral i del teatre en concret. Els llibres, el
cinema, l’art, la música, el teatre o la dansa
canvien una societat, i en alguns casos pro-
fundament. No només perquè el teatre (o
la cultura) ens poden permetre conèixer
millor el món que ens ha tocat viure, com a
l’escena de Treme, sinó perquè, a més, po-
den canviar les nostres vides i contribuir
de passada a fer del món una cosa millor.
Fa només una setmana, això va passar a

Migranland, el projecte, que farà parlar,
que Àlex Rigola ha dirigit a Temporada Al-
ta de Girona amb immigrants de Salt com
actors i actrius. Alguns, preocupats per les
etiquetes, anomenen a això “teatre comuni-
tari”. En el fons, ésmés senzill: simplement
passa aquí el que només passa amb el bon,
de vegades gran, teatre: que canvia les co-
ses. Abans, les coses sónd’unamanera. Des-
prés, i el teatre hi ha contribuït, ja mai no
tornen a ser com eren. Així de simple. Així
d’insòlit.Migranland: apuntin. O de com el
teatre contribueix a canviar les coses.c

Constitució:petódesitjato forçat?

U n poeta menor i subtil, L.P.
Hartley , deia que “el passat
és un altre país; / allà les co-
ses es fan diferents”. Vaig pen-

sar en aquests versos en llegir el deliciós
article que l’admirat Fernando Ónega va
publicar en aquest diari el dia de la Cons-
titució, elogiant la generositat, la disposi-
ció al diàleg i la capacitat de renúncia
dels redactors del text constitucional. El
1977 es van celebrar les primeres elec-
cions i Ónega explica que, en els matei-
xos escons on s’havien assegut poc
temps abans els procuradors del dicta-
dor, s’hi asseia la Pasionaria. Republi-
cans acabats de tornar de l’exili aplau-
dien el discurs d’obertura de les Corts
democràtiques que pronunciava un rei
–precisa Ónega– designat per Franco.
Partint d’aquesta estampa amable, Fer-
nandoÓnega descriu el procés de redac-
ció del text constitucional comuna pel·lí-
cula d’acció èpica, plena de dificultats pe-
rò amb final feliç. Els ponents constitu-
cionals serien herois de la cessió mútua i
del consens integrador.
Lamento no compartir la descripció

optimista que fa Ónega d’aquells anys.
Observant els mals d’avui, aquesta des-
cripció el porta a enyorar les virtuts
d’ahir. Estem d’acord a lamentar els
mals d’avui, però tinc la impressió que
responen, precisament, a la lògica inau-
gurada en aquells anys,menysmeravello-

sos del que semblen. Jo també els vaig
viure. No a primera fila, per descomptat,
però sí com a peó juvenil en una de les
trinxeres de l’antifranquisme. La meva
experiència del pacte constitucional, en-
cara que el vaig votar convençut, és for-
ça menys entusiasta.
De generositat, n’hi va havermolta, en

aquells anys. Però més determinant va
ser la impotència. Impotència de l’anti-
franquisme per tombar el règim dictato-
rial de Franco (que va morir al llit i va
ser enterrat com un faraó). I impotència
dels joves quadres franquistes, cons-
cients que la regeneració del règimdicta-
torial era impossible. Alguns veterans lú-
cids com Torcuato FernándezMiranda i
la majoria dels joves quadres del fran-
quisme sabien que el continuisme autori-
tari tenia data de caducitat. Podria resis-
tir l’empenta de l’oposició, però només a
base de radicalitzar la violència d’Estat.
La veïna i pròspera Europa no ho hauria
permès.
Els antifranquistes vam intentar apro-

fitar l’impacte de la mort de Franco per
trencar el mur. A Catalunya les manifes-
tacions del 1976 van ser molt fortes. En
una d’elles va perdre un ull, per un tret
de la policia, el meu amic JustM. Casero
(nascut a Figueres, fill d’una família d’im-
migrants portuguesos, socialista d’ex-
tracció catòlica i catalanista, va morir de
càncer als primers vuitanta). Com a pe-

riodista i persona era tan generós com
Fernando Ónega. Però els punts de vista
d’ells dos eren, el 1976, del tot oposats. El
PSC-C, al qual Just i jo pertanyíem, va
combatre amb totes les seves forces el re-
ferèndum de la reforma política que va
propugnar Suárez el 1976. Volíem la rup-
tura, no la reforma. Però els reformistes
del règim tenien tots els avantatges per
desenvolupar el seu programa.
La llei de la reforma política era com-

batuda al carrer per partits, com el nos-

tre, tot just sortits de la clandestinitat i
per altres que encara estaven hi condem-
nats (PCE, PSUC i ERC, entre d’altres).
Adolfo Suárez i el seu govern, en canvi,
comptaven amb l’aparell d’Estat. I amb
televisió i ràdio úniques. El reformisme
va guanyar perquè l’oposició va treballar
en penoses condicions d’inferioritat. Po-
díem haver-nos inclinat pel radicalisme
rupturista i entrar en una fase de violèn-
cia. No ho vam fer. Per dues raons. Te-
níem fam de llibertat expressió (ara, so-

la, ens sembla fada). I no volíem repetir
la tragèdia de la guerra. Dit sense èpica:
sabíemque la gent no s’arriscaria a arruï-
nar el consum al qual ja havien accedit.
Derrotada en combat desigual per

Adolfo Suárez, l’oposició antifranquista
accedeix a entrar en el joc de la reforma.
El pacte és de impotències, però una
part jugava amb avantatge. Coincideixo
ambFernandoÓnega en què la Constitu-
ció és un final feliç (en el context tràgic
espanyol, mal menor equival a felicitat).
La comissió constitucional va actuar,
com sosté Ónega, amb generositat i con-
tenció. Però les regles no van ser iguals
per a tothom (pressió militar al marge).
Un crític es va preguntar una vegada

per què totes les pel·lícules d’amor aca-
ben allà on la vida comença. I és que,
mentre les pel·lícules d’amor acaben
quan es fan el primer gran petó, la vida
amorosa real comença amb aquest petó.
El primer petó de la democràcia era
molt desitjat, però també forçat. Es va
evitar el mal major: la violència. Però
amb el pas dels anys (explosió interna
d’UCD, de la qual s’apropia el Partit Po-
pular) va quedar clar que aquella desi-
gualtat de partida condicionariamolt cla-
rament l’arribada. Els vencedors de la
reforma ( Suárez ) van ser generosos, és
veritat. Però els beneficiaris de la refor-
ma (Aznar) ja no. D’aquella pols vénen
aquests fangs.c

Simplement teatre

La Constitució és un final
feliç perquè, en el context
tràgic espanyol, mal menor
equival a felicitat

El teatre pot canviar
les nostres vides i contribuir
de passada a fer
del món una cosa millor
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