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Youtube per un tub… però en directe

Atenció: s’acaba de cometre un
acte de terrorisme cultural! I
aquesta vegada no em refereixo
a alguna nova perla sortida de
la boca del nostre impresentable
ministre de Cultura. Estic parlant
d’un segrest en tota regla. Un
actor clàssic acostumat a moure’s
sempre entre el bo i el millor del
nostre patrimoni escènic i el seriós

grup teatral a què pertany, estan
a punt de ser obligats a oblidar les
paraules dels antics mestres per
posar-se a cantar els temes dels
vídeos més consumits a Youtube.
Us imagineu el trauma que suposa
canviar de cop Shakespeare pel
Gangnam Style? I els culpables del
crim no són altres que els autors
del molt notable ‘Pegados’ i del

molt decebedor ‘Merda d’artis-
ta’, dos musicals integrats per
composicions del tot originals.
Aquest cop, els creadors se’ns
mostren més mandrosos. Però
només per exigències del guió:
com ja ha quedat clar, del que
es tracta ara és de repassar els
temes musicals més visitats
a Youtube. I això passa per

posar-se a cantar amb molt
d’humor pel mig cançons de Lady
Gaga, Bruno Mars, Madonna i
Coldplay, per esmentar només
uns quants noms il·lustres
dels molts que passaran per
escena. Tot i que tampoc estan
del tot exclosos els apunts
musicals nous de trinca, dins
aquest espectacle en què es fa
també visible l’aparició de la ben
coneguda síndrome d’Estocolm:
quan tot un grup canten plegats,

potser resulta inevitable que
s’estableixin certs vincles de
bon rotllo melòdic. I llavors, fins
i tot el mateix Shakespeare s’ha
de posar a tremolar! ‘CLICKS’.
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“Com s’assembla aquesta pri-
mavera d’amor a la incerta
glòria d’un dia d’abril, mos-
trant-nos ara tota la bellesa
del sol que pocmés tard un
únic núvol s’emporta del tot”.
Aquestes paraules les va es-
criure Shakespeare i les pro-
nuncia un personatge de la
seva comèdia Els dos cavallers
de Verona. I aquestes parau-
les van servir a l’editor de La
plaça del Diamant i Bearn o la
sala de les nines (això, per es-
mentar només dos dels molts
títols cabdals de la literatu-
ra catalana que Joan Sales va
publicar al capdavant de Club
Editor) per posar títol a la que
ha estat sovint considerada
com la més gran novel·la au-
tòctona sobre aquella guerra
civil que Sales no anomenava
mai així, perquè ell preferia
sempre referir-se a la guerra
d’Espanya. Més encara: Sales
afirmava que les paraules de
Shakespeare venien a resumir
en una sola ratlla tot el sen-
tit de la seva obra. Deia Sales
que “hi ha unmoment de la
vida en el qual sembla com si
ens despertéssim d’un somni.
Hem deixat de ser joves”. I la
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La glòria que només es
troba en l’amor i la guerra

pujos filosóficos a todo pasto
y con memeces”, mentre dic-
taminava que el text ataca-
va alhora el dogma, la moral i
l’església i els seus ministres.
Però alhora, una obra que

podia resultar també incò-
moda des de la perspecti-
va d’aquells vençuts entre els
quals hi havia el mateix Sales,
Això, tant per la manera com
l’autor assenyala les brutals
lluites internes que es produ-
ïen en les files republicanes,
com pel paper creixent que
Sales atorga a la religió en ge-
neral i al catolicisme en par-
ticular a mesura que avança
el relat i el llibre es centra en
el personatge de Cruells, un
antic seminarista ara ja con-
vertit en capellà en companyia
del qual travessem els anys de
la postguerra fins a arribar a
la mateixa època en què es va
publicar el llibre. Incerta glò-
ria, en qualsevol cas, és en la
mateixa mesura una novel·la
sobre la guerra com una no-
vel·la sobre l’amor i l’amis-
tat, i sobre la joventut, i sobre
els ideals traïts i la fe perma-
nentment dubitativa, i sobre la
crueltat extrema derivada de
les situacions extremes. Com
diu Rigola, aquesta novel·la
té quelcom “d’immens cali-
doscopi entorn de l’ésser hu-
mà”. Adaptar-la a l’escenari
és sens dubte un repte com-
parable al que Rigola va as-
sumir quan va adaptar el Bo-
laño de 2666. I ja sabeu que
llavors se’n va sortir amb ma-
trícula d’honor.

joventut vindria a ser com una
mena de “tempesta tenebrosa
travessada de llampecs de glò-
ria –d’incerta glòria– un dia
d’abril”. I on busca la joventut
saciar aquesta set d’una glòria
enigmàtica a què sovint resul-
ta difícil posar nom? Doncs en
l’amor, per descomptat. Però
també en la guerra, quan re-
sulta que –com els va passar

al mateix Sales i a tota la seva
generació– una guerra prenya-
da d’ideals contrastats es fica
pel mig de les seves vides. Par-
lant de dies d’abril: no cal ni
dir que la cita shakespeariana
agafa unes altres connotacions
de línia més obertament polí-
tica quan recordem que va ser
precisament un 14 d’abril quan
es va posar enmarxa aquell

somni republicà ben aviat con-
vertit en el terrible malson
bèl·lic quemarca de per vida
l’existència dels protagonistes
de la novel·la de Sales.

No, els dos bàndols no
eren iguals
I sí, els dos bàndols van co-
metre atrocitats injustifica-
bles. Quelcom que Sales no
oblida dins una obra que, com
és fàcil d’imaginar, quan es
va publicar per primer cop
l’any 1956, va ser salvatge-
ment mutilada per la censu-
ra. Deia un censor de l’èpo-
ca: “Para saber el diario de
un miliciano rojo [el diari a
partir del qual s’estructura
la primera de les quatre molt
diferenciades parts en què es
divideix la novel·la; tan dife-
renciades que Sales s’havia
referit de vegades a gairebé
quatre novel·les contingudes
en una] no hace falta escri-
bir una obra en catalán con

INCERTA GLÒRIA

DE JOAN SALES. ADAPTACIÓ I DIR.: ÀLEX RIGOLA. INT.: NAO ALBET, ANDREU BENITO,
MARCEL BORRÀS, AINA CALPE, JOAN CARRERAS, LAIA DURAN, TONI MIRA, PAU ROCA,
MAR ULLDEMOLINS. DATA: FINS AL 14/6. LLOC: TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA
(SALA PETITA). PLAÇA DE LES ARTS, 1. METRO: GLÒRIES (L1). TEL.: 933 065 700. PREU:
11,50-23€. HORARI: DE DC. A DS., 20H; DG., 18H.

Aina Calpe al costat d’un Albet de camí cap al front d’Aragó. FOTO: DAVID RUANO/TNC


