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El monòleg de Jordi Subirà barreja detalls personals amb realitats polítiques.

Sergi López prefereix les obres de l’autor anglès a lamúsica de festival.

MENTRE CONTINUA MOSTRANT EL NAUFRAGI DE LA INFÀNCIA A ‘BLAU’, FERRAN JOANMIQUEL

ENS CONVIDA A PASSAR PER LES URNES ASSUMINT SENSE MANIES ELS NOSTRES PREJUDICIS

No ho dubtis: si ens votes a
nosaltres, també t’estàs votant a tu

Comença la temporada: en
cosa de pocs mesos serem
citats a passar pels col·legis
electorals en tres ocasions
diferents. I a triar qui o qui-
na és el senyor alcalde o la
senyora alcaldessa que més

gràcia ens fa, a emetre un vot
que pot ser o no interpretat
en clau plebiscitària i a es-
collir qui volem que sigui el
president d’aquest Estat al
qual, ara per ara, continuem
lligats i ben lligats. S’aproxi-
ma, doncs, un temps al llarg
del qual se’ns acumularan les

jornades de reflexió.
Això, suposant que hàgim

de reflexionar sobre alguna
cosa: hi ha qui sempre vo-
ta el mateix a pinyó fix sigui
quin sigui el tipus d’elecció a
què està convocat; hi ha qui
sempre tria una opció dife-
rent en funció de la convo-

catòria del moment, i hi ha
qui no vota mai res de res.
Però també hi ha qui, encara
que es tanqui en una cabina
i voti en el més absolut dels
secrets, no té la gosadia de
votar a qui voldria votar, per-
què encara creu que això ani-
ria en contra dels valors que
ha defensat tota la vida.
I justament a aquestes per-

sones és a les que més ober-
tament s’adreça el protago-
nista d’aquest monòleg escrit
pel mateix autor de qui po-
dem veure en aquests mo-
ments a la Beckett la titànica
–ho dic pensant que també
aquí assistim a l’enfonsament
d’un vaixell en plena nit–
obra Blau. Un monòleg que,
per cert, i com recorda el seu
mateix creador, abans d’arri-
bar a aquesta cita amb el pú-
blic en ple període electoral
ja havia estat seleccionada el
darrer estiu per formar part
de les cinc lectures drama-
titzades (una per Estat: Por-
tugal, Irlanda, Itàlia, Grècia
i Espanya) del Festival Inter-
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nacional de dramatúrgia so-
bre la crisi PIIGS.
I ara, no em vingueu amb

excuses suades; allò que us
han enxampat en molt mal
moment perquè teniu mol-
ta pressa, o que aneu carre-
gats de bosses de la compra
que cal ficar ràpid a la nevera:
quan del futur del país (que
és també el teu futur) es trac-
ta, no hi ha presses ni bosses
que valguin. Sabem –com a
mínim, ho sap la persona que
s’està adreçant a vosaltres–
que, en el fons, el que us talla
és que us puguin identificar
amb un discurs sospitós que
els esquerrans de tota la vida
qualificaran ràpidament com
a discurs tirant a xenòfob amb
connotacions ultres, perquè
ja se sap com és aquesta gent
que va de progre: veu Le Pens
per totes les cantonades. Però
no et deixis enredar pels dis-
cursos políticament correctes:
tu saps que, en el fons, aquest
home que ara et demana el vot
pel seu partit (un home tan
sincer que, com podràs com-
provar, no dubta a barrejar la
ideologia amb detalls perso-
nals d’aquells que només s’ex-
pliquen quan hi ha molta con-
fiança) esgrimeix raons que a
tu mateix t’han passat pel cap
molts cops quan ningú et po-
dia escoltar. I no és que siguis
racista: en absolut, on vas a
parar, t’indigna que algú en
pugui tenir la més petita sos-
pita! Però una cosa és ser ra-
cista i una altra negar certes
realitats, oi que sí?
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William Shakespeare es fa l’amo de l’iPod

Tu, què hi portes, al teu iPod?
Potser un bon grapat de sàvies
reflexions de Montaigne? Potser
uns quants versets bucòlics
d’Ovidi, d’aquells que tant et
reconforten quan hi tornes a
topar? Del que estic segur és que
William Shakespeare ocupa un
lloc de preferència en la teva
llista de reproducció intel·ligent!
I ara, no em diguis que passes de
ficar a l’iPod autors com aquests.
Doncs no facis el ruc: no saps el
que et perds. I segueix l’exemple
del jove anglès que Sergi López
i Jorge Picó (responsables de
l’estupenda ‘Non solum’ i de la

decebedora ‘30/40 Livigstone’)
situen al centre d’aquesta
singular lectura dramatitzada
que no s’assembla gaire a les
clàssiques lectures dramatitza-
des. Un jove que acaba d’aterrar
(bé; en realitat, ha arribat en
tren) a Benicàssim. Però que en
lloc de dedicar-se en exclusiva a
escoltar la música que acostuma
a sonar al FIB, gaudeix d’allò
més passant d’un fragment de
‘Hamlet’ a un altre d’‘El merca-
der de Venècia’, i imaginant com
sonarien les paraules d’‘Enric V’
o d’‘Othello’ si, en lloc de ser
pronunciades amb la llengua
del Bard, fossin pronunciades
en català un cop traduïdes
per un valencià. Ja sabeu que

sovint es parla de la traducció
qualificant-la de traïció. Però Picó
prefereix dir que el que han fet
Miguel Teruel, Pilar Expeleta i
Vicent Montalt s’assembla més
aviat a una transfusió. I aquí hi
podeu detectar ja l’humor que
ha sigut el fil conductor de les
anteriors propostes del tàndem.
I que tampoc aquest cop es talla
ni un pèl, encara que es trobi
cara a cara amb un monstre
sagrat com ara Willy.
‘SHAKESPEARE A BENICÀSSIM’.
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