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Jordi Basté hi participa.MAY ZIRCUS

MARTÍ DE RIQUER ENS MOSTRA LA SEVA FACETA MÉS ABSURDA,

I JORDI BASTÉ S’APUNTA TAMBÉ A AQUESTA FESTA

Com bela, la maleïda!

Va anar de poc. Si el savi
erudit i gran filòleg Martí
de Riquer no ens hagués
deixat el mes de setembre
passat, aquesta mateixa
setmana estaríem tots
plegats celebrant el seu
centenari. Però, tot i que
ell ja no hi sigui, encara
estem a temps de retre-li el
millor homenatge possible
recuperant el seu desconegut
teatre. I comprovant que
darrere la seriosa imatge
d’acadèmic i humanista
que en sabia tant sobre la
nostra edat mitjana catalana

hi havia la no tan seriosa
personalitat d’un autor
capaç d’escriure un parell de
comèdies que constitueixen
dues bones mostres de
teatre de l’absurd anteriors
a la mateixa aparició del
teatre de l’absurd. Pitjor (o
millor) encara: si haguéssim
assistit l’11 d’abril del 1936
a l’estrena del text que ara
recupera el TNC en forma de
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lectura dramatitzada –una
estrena que va tenir lloc en
un casino de barri situat a
la part alta del passeig de
Sant Joan, i que va anar a
càrrec d’una companyia
d’aficionats coneguda com
a Quadre Escènic Mossèn
Cinto– fins i tot hauríem
pogut comprovar l’habilitat
interpretativa amb què de
Riquer prestava les seves
cordes vocals a una cabra
emprenyadora que amb el
seu bel no deixa cantar a
gust la nena de la comèdia.
Segons l’escriptor Ignasi
Agustí (autor de Mariona
Rebull i testimoni privilegiat
d’aquella representació),
Riquer brodava el seu paper:
ni una cabra autèntica
l’hauria fet millor.
Cal dir que Agustí ja

havia participat fent el
personatge de mort –trobar
una caixa per encabir-lo va
constituir tot un problema–
a l’anterior experiment

escènic del nostre savi, la no
menys esbojarrada Spinoza
i els gentils. I cal afegir que,
qui vulgui llegir aquests dos
textos tocats d’un humor
digne també dels germans
Marx, està de sort, perquè
les dues obres acaben de ser
re editades per Quaderns
Crema. La que ara arriba
al TNC, per cert, ens
permetrà comprovar les
qualitats interpretatives
d’un altre actor que no
ho és. Jordi Basté no s’ha
volgut perdre l’oportunitat
de ficar el nas en aquest
satíric divertiment en
què l’intent d’arranjar un
matrimoni de conveniència
fa que l’escenari s’ompli
de minyones amb doctes
coneixements de mitologia,
lladres que es juguen la seva
filla al mus, esquimals que
han perdut el nord o filòlegs
com Riquer amb greus
problemes fonològics. Això,
deixant de banda la cabra.
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