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–David Seidler, guionista del film, en 
va fer després l’adaptació teatral. 
¿Quina és la principal diferència en-
tre els dos textos?
–El de teatre és més dur, més polític. 
Està més imbricat en el que va pas-
sar en aquell moment, quan s’esta-
va declarant la segona guerra mun-
dial i els anglesos encara no s’havien 
recuperat de la primera. Posa més el 
focus en una història política molt 
interessant que hauria pogut can-
viar el paisatge de l’Europa actual. 

 ‘El discurs del rei’, oscaritzat film de Tom 
Hooper, arriba al Poliorama amb un text 
escrit per David Seidler, guionista del film. 
Més enllà de la tartamudesa de Jordi VI, 
incideix en el rol de la monarquia en l’era 
moderna. Adrián Lastra encarna el rei i 
Roberto Álvarez, el seu logopeda. 
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«El teatre és l’actor i el text»
Aquest és un aspecte que en el film 
passa molt desapercebut, però gua-
nya protagonisme en el text teatral.

–Com a directora ha optat per man-
tenir l’elenc en escena des del prin-
cipi fins al final. ¿El motiu?
–És complicat emocionar i sacsejar 
l’espectador sense filtre, sense orna-
ments, i demanant-li un plus d’ima-
ginació, però m’agradava el repte 
d’enfrontar-me a aquesta obra amb 
el més bàsic perquè el teatre és l’ac-
tor i el text. Hi ha un únic espai mini-
malista i molt pocs objectes.

–¿Què en pensa de la monarquia?
–Els anglesos entenen perfectament 
el que representa i juguen el seu pa-
per. Per això es posen la corona, van 
en carrossa i surten amb el mantell 
d’ermini quan toca. Entenen que 
són patrimoni cultural. Aquí no: 
aquí els veiem menjant pipes en una 
cua del cine. 

–¿L’obra és una crítica?
–El text simplement exposa una re-
alitat, amb els seus pros i els seus 
contres. La pots llegir com vulguis: 
des de la visió republicana o la mo-
nàrquica. Uns es queden amb el pa-
timent d’un rei i la superació d’un 
problema. Altres, amb la mirada de 
Wallis Simpson, aquella americana 
transgressora a qui tot allò li sembla-
va tan ridícul i desfasat. H

UN ESCRIPTOR  ITALIÀ EN ALÇA

Misteris de l’edició. Andrea Baja-
ni (Roma, 1975) és, ara com ara, un 
dels més celebrats autors de la no-
va fornada de les lletres italianes. 
Amb set llibres en la seva trajectò-
ria, tot just ara apareix a Espanya 
el primer, la novel·la Saludos cordia-
les en el segell Siruela, que anirà se-
guida de Se consideri le colpe (Si tenim 
en compte els errors). Aquesta obra, 
que va canviar la seva vida com a 
autor, va obtenir un reguitzell de 
premis i es va guanyar l’admiració 
i l’amistat d’Antonio Tabucchi. Sa-
ludos cordiales, novel·la breu amb 
aires de faula narra com un jove 
treballador és encarregat d’escriu-
re cruels notes d’acomiadament 
d’aparença compassiva de la me-
na: «Li prometem que la seva vida 
fora d’aquesta empresa serà me-
ravellosa...». A l’així anomenat Ma-
tarife li cau una altra responsabili-
tat, ocupar-se també dels fills del 
seu antecessor en el càrrec. 
 I no, encara que ho sembli, la 
novel·la no ha sigut escrita avui, si-

nó el 2005. Lamentablement, una 
dècada més tard seguim patint les 
mateixes injustícies laborals. Baja-
ni creu que la crisi ha propiciat que 
ens sentim com suspesos en una 
bombolla que ens impedeix pen-
sar en el futur. «Ara l’única cosa que 
sembla envellir són els automòbils, 
els ordinadors, els smartphones... 
La nostra pitjor crisi és no tenir el va-
lor de pensar en una societat nova».
 La sorpresa per Bajani va ser que 
la crítica italiana aviat va situar la 
seva obra dintre d’una tendència li-
terària dedicada al món del treball: 
«No sóc un escriptor social, sóc un 
escriptor que s’interroga sobre el 
món a partir de la pròpia condició 
existencial. No m’interessa dir no-
més que el món s’està trencant; el 
que necessito és mostrar com en 
contemplem la fractura».
 Els textos de Bajani, d’inconfusi-
ble aire pasolinià, no busquen pas 
el camí fàcil. D’aquí ve que revertei-
xi el vell lament de quin futur estem 
deixant als més joves per passar a 
aconsellar als adults que tinguin el 
valor d’aprendre de la canalla, «ells 
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33 Existencial 8 L’escriptor italià Andrea Bajani, en la visita que va fer recentment a Barcelona. 
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s’interroguen contínuament sobre 
el món». 
 El Matarife de Saludos cordiales es-
tà tallat per un patró semblant al 
Pereira de Tabucchi. «Sí, tots dos se 
senten còmplices d’un  sistema i les 
seves respectives revolucions són 
personals», accepta Bajani, que va 
escriure la novel·la sense ser cons-
cient de la influència d’un escrip-
tor que acabaria sent molt impor-
tant per a ell. Tan forta va ser l’amis-
tat entre aquests dos homes d’edats 
tan diferents, que Bajani va visitar 
Tabucchi a Lisboa pocs dies abans de 

la seva mort. Moribund i assegut al 
seu llit d’hotel, el vell escriptor va 
dictar al seu fill el seu últim con-
te. «Era un conte maquíssim sobre 
algú que se’n va, com ell ho esta-
va fent. Una història per entrar en 
la foscor com quan els nens se’n 
van al llit. Quan el vaig llegir vaig 
pensar que era la més gran lliçó de 
literatura que ningú m’havia do-
nat». La resposta de Bajani va ser 
una novel·la Mi riconosci (2012), es-
crita un any després de la desapari-
ció de Tabucchi, un retrat d’aque-
lla amistat. H 

Després de la mort 
d’Antonio Tabucchi, 
Bajani va escriure 
‘Mi riconosci’ sobre 
l’amistat de tots dos 

El món  
es trenca 
Andrea Bajani publica la novel·la ‘Saludos 
cordiales’, situada en el món del treball 


