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Paraules tontes

D
e paraules tontes n’hi 
ha. Algunes, pobres, 
més per passiva que per 
activa. Vull dir que algu-

nes ho són sense causa, de rebot. 
Atenent al refrany castellà «A pala-
bras necias, oídos sordos», arribo a la 
conclusió que aquelles que ningú 
sent, aquelles a les quals molts no 
fan cas, són, per definició, parau-
les tontes.
 La paraula sacarina, per exem-
ple. ¿Han provat a dir-l’hi a un cam-
brer? És en va. No la sent. Per més 
que s’instisteixi en la petició: «Un 
cafè tallat; amb sa-ca-ri-na, per fa-
vor», el cafè arribarà a la taula, fatal-
ment, amb el seu sobret de sucre. Si, 
tímid, t’atreveixes a reclamar, tor-
nant el terròs de sucre: «Li he dema-
nat sacarina, per favor», t’assassina 

la mirada –en contrapicat– del cam-
brer que et diu sense dir: «Ara hau-
ré de fer un altre viatge, per culpa te-
va. Ja sé que a tu no t’importa, però 
fa sis hores que estic dret, de la taula 
a la barra i de la barra a la taula; si es-
tiguessis al meu lloc, 12.800 passos 
cada jornada de treball, no necessi-
taries sacarina per mantenir la lí-

nia». Altres, suficients i previnguts, 
et miren distants, retiren el sucre 
i treuen el sobret de sacarina de la 
butxaca inferior de l’armilla, men-
tre pensen sense arribar a dir: «Aquí 
la porto, per estalviar-me el viatge. I 
per als llepafils com tu. Ja sabia que 
me la reclamaries. T’he sentit a la 
primera, ¿què et penses? T’has crus-
pit dos brioixos ¿i ara vols sacarina? 
Seràs tonto». I dic tonto on ells pen-
sen imbècil o gilipolles.
 Que em pengin si exagero: en 
ocasions he hagut de reclamar la 
sacarina quatre vegades fins a acon-
seguir-la. Deu ser que hi ha parau-
les que no existeixen per a certs 
gremis. M’agafa per imaginar que 
a l’examen de cambrers els sotme-
ten a una prova extrema: els exa-
minadors s’alternen cridant «¡¡sa-
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Hi ha vocables  
que generen una 
hipoacúsia sobtada 
en alguns gremis

carina!!» diverses vegades fins a es-
gotar l’aire dels seus pulmons, i el 
cambrer que menys hi senti, el que 
menys reaccioni, el que es mostri 
més impàvid, aconsegueix el núme-
ro u de la promoció.
 Se m’acut ara una altra paraula 
d’igual o semblant efecte. La parau-
la acord, que alguns –sembla que 
aquí la cosa també va per gremis– 
s’entesten a ignorar. Dius «acord» i 
se’ls genera una hipoacúsia sobta-
da. No la senten. Segueixen com si 
res. Per no acordar, no acorden ni 
estalviar-se uns quartos en campa-
nya.
 És llavors quan la paraula, sorda 
però no tonta, es pren la seva ven-
jança, donant la volta al refrany per 
retratar-los: «A palabras sordas, oídos 
necios». H

punta

‘Els cors purs’, una història 
d’amor impossible
3Oriol Broggi dirigeix aquesta obra inspirada en un conte de Joseph Kessel
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L
a poesia, la música i la pa-
raula són els passatges per a 
un viatge a Irlanda a princi-
pis del segle XX. Per ser més 

precisos, a la petita regió de Cork en-
tre 1922 i 1923, durant la seva cruen-
ta guerra civil. El trajecte té lloc al Te-
atre Romea i el dirigeix Oriol Broggi 
en el muntatge Els cors purs. És una 

història d’amor impossible inspira-
da en el relat Mary de Cork, que està 
inclòs al llibre homònim Els cors purs, 
de l’escriptor francès Joseph Kessel.
 Els actors Borja Espinosa, Miran-
da Gas i Jacob Torres protagonitzen 
la història, que s’estrena el 8 de maig 
amb funcions fins al 19 de juny. La 
dramatúrgia va a càrrec de Marc Ar-
tigau en col·laboració amb Broggi. 
Aquest, a més, és l’últim muntatge 

ESTRENA AL ROMEA dicionals irlandeses i altres de més 
clàssiques a càrrec de Carles Pedra-
gosa al piano i l’acordió, Marc Serra 
a la guitarra i el baix, i Júlia Ribera 
a la flauta. Ells construeixen un en-
torn «plàstic» on sembla normal que 
Mary (Miranda Gas) voli sobre la ta-
rima. Passa en el moment en què es 
troba amb el seu marit, Art Beckett 
(Borja Espinosa), després de no veu-
re’s durant mesos. És una escena 
d’expressió pura d’amor i passió, re-
fereix Broggi.
  «Una de les idees era buscar una 
altra manera de parlar d’aquestes fe-
rides. Vaig voler fer un experiment 
i fer servir un llenguatge una mi-
ca nou i una experiència diferent», 
descriu el director. Per Broggi, els 
efectes visuals, les projeccions, la 
il·luminació i la música permeten 
abordar la complexitat d’una llui-
ta no només armada, sinó també de 
conviccions i sentiments en una fa-
mília.

 Són els anys en què els anglesos 
concedeixen la llibertat a Irlanda 
com a nació, però sota les condici-
ons de la corona britànica. Això va 
dividir la societat irlandesa entre els 
rebels i els que van acceptar el nou 
règim. Mary és del primer bàndol, 
dels que rebutgen el control d’An-
glaterra, i ha de fugir al bosc. El seu 
marit, en canvi, cansat de la sang i 
les armes de guerres anteriors, ac-
cepta el regnat. I mentre els seus ide-
als polítics els va separant, la seva 
passió creix. I el seu fill de vuit anys 
és l’única baula que els uneix.
 Gas defineix Mary com un con-
tenidor de contradiccions. Per una 
banda és una dona forta en els seus 
ideals polítics, però per l’altra és fe-
ble, sensible, religiosa. «Jo no simpa-
titzo gaire amb ella, és molt bèstia. 
S’aferra a una convicció i no la dei-
xa anar», diu Miranda, filla de Mario 
Gas i Vicky Peña. «Tots els elements a 
l’escenari són la visió de la història a 
través d’una cosa més mística», con-
clou la jove. H

del Romea que comptarà amb la di-
recció artística de Borja Sitjà, que 
deixa aquest teatre per ocupar-se del 
Théâtre de L’Archipel de Perpinyà. 
El seu retir es produirà amb una 
obra entre onírica i experimental 
coproduïda amb La Perla 29.
 En un escenari que podria ser una 
zona muntanyosa o una caserna mi-
litar, la música guia el desenvolu-
pament dramàtic. Són cançons tra-

33 Miranda Gas i Borja Espinosa, en la representació d’‘Els cors purs’, que s’estrena demà al Teatre Romea de Barcelona.
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Miranda Gas, Borja 
Espinosa i Jacob 
Torres protagonitzen
la peça, que  
s’estrena demà

El muntatge viatja
a la regió de Cork  
entre 1922 i 1923, 
durant la cruenta 
guerra civil irlandesa


