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he llançat a
llegir la vida

de Maria Estuard ex-
plicada per Stefan
Zweig (quina perícia,
aquest home!). Ho

faig perquè la Sílvia Bel, la Míriam Ala-
many, el Carles Martínez i bona part de
la companyia que representen aquests
dies al Teatre Lliure ho han fet, i ho
contagien. Ells són qui li van demanar,
a Sergi Belbel, que els havia dirigit en
un Pinter a la Beckett, que versionés el
text de F. von Schiller. I en aquesta ge-
nial versió Belbel hi afegeix un parell de
frases de la biografia de la reina d’Es-
còcia que va escriure Zweig. “En el
meu final hi ha el meu principi”, és la
que va brodar en un mocador, i amb
aquest mocador li van tapar els ulls
perquè no veiés el seu botxí, que l’ex-
ecutava per ordre de la seva cosina i ri-
val dinàstica Isabel, reina d’Anglaterra.
Van ser tres cops de destral. I això era
el final. El principi del seu llegat a la
posteritat, que ens deixa el xoc entre
dues reines, dues nacions, dues reli-
gions, dues vides. La batalla de reines

que és fruit de la imaginació de Schi-
ller, perquè malgrat que Maria Estuard
va estar empresonada divuit anys no
es van arribar a veure mai, és un dels
moments estel·lars d’aquesta repre-
sentació, que lliga amb la pròpia histò-
ria del Lliure. Fa 26 anys Josep Monta-
nyés dirigia les reines Anna Lizaran i
Maife Gil, i també l’Àlex Casanovas,
que també hi és ara. El text ens fa anar
d’aquella època a l’actual, perquè la ju-
dicialització de la política, i el conflicte
entre drets, súbdits i aspiracions sem-
blen ben bé les nostres.

Ara el duel és igualment brusc i
s’atura en detalls com el de voler de-
monitzar l’estelada en un estadi de
futbol. Mentre la mateixa delegada
del govern autoritza que els neonazis
es manifestin pel centre de Madrid, o
que a Toledo projectin l’estampa del
dictador, de Franco i de Hitler. Només
els faltaven el senyal de la victòria,
que en aquest cas ens remetria a la
també vibrant funció de Pau Miró al
TNC. Aturar-nos a contemplar les
pors del present. Pensant on hi ha els
finals perquè arrenquin els principis.

M’

Keep calm
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em superat la meitat del mes, i
em sembla que ja podem con-
cloure que aquella dita que fa

“pel maig, cada un raig”, s’ha complert
aquest any amb total escrupolositat.
Ara mateix, plou una mica. Ahir al
vespre, després d’un dia de molt sol,
també ho va fer. I tots els dies ante-
riors, poc o molt. La constatació
d’aquest fet penso que hauria de ser
celebrada per tots els que rondinen
perquè troben que els mesos, meteoro-
lògicament parlant, no s’adapten a la
idea que en tenen –o sigui que no aca-
ba de fer fred al gener ni prou calor al
juliol–, però ja se sap que només ens
estimulen les males notícies. Que plo-
gui al maig és una bona notícia, i fins i
tot es pot considerar una resistèn-
cia de la naturalesa a l’hostil canvi
climàtic, però gairebé ningú no
se’n fa ressò. Com si no sentís plou-
re.

He anat a la fira. A Mataró hi ha
fira per la Pasqua de Pentecosta i
tota la setmana que la segueix, fins
diumenge. En temps molt pretèrits
era una fira agrícola i de bestiar
que atreia gent de tota la rodalia i

H de més enllà. Un certamen potent que
va contribuir que Mataró fos una ciu-
tat important i Pau Vila l’inclogués en-
tre les capitals de comarca. En l’actua-
litat ha quedat reduïda a una fira
d’atraccions. Mataró, castigada per la
crisi, no pot oferir gairebé res. En
l’època del tèxtil i els seus derivats jo
recordo una fira que es feia més o me-
nys mirar i que seguia sent atractiva
per a la gent de fora, però el tèxtil va
anar avall i no hi ha res amb cara i ulls
que el pugui substituir, per Pasqua o
durant tot l’any. Els serveis? Com s’ex-
hibeixen els serveis? I quina ciutat de
prop o de lluny no basa l’economia en
els serveis? Tenim mala peça al teler.
Aquesta altra frase feta, que retrata

tota una època, ¿amb quina la po-
dríem substituir perquè els que no
han conegut el tèxtil l’entenguin? Te-
nim mala peça al motor d’explosió?
Tenim el videojoc avariat? Tenim pre-
ferents al banc?

He anat a la fira d’atraccions,
doncs. Molta, moltíssima gent, sobre-
tot dilluns de Pasqua. Potser sí que hi
ha gent de la comarca que encara ens
visita, per inèrcia o perquè realment
les atraccions són molt poderoses. Hi
ha una roda que es veu des de qualse-
vol punt de la ciutat. De la roda la gent
en diu “nòria”, però jo de petit n’havia
dit “roda de París”. Es posa a ploure.
Els firaires rondinen perquè l’aigua va
en contra dels seus interessos, però no

s’estranyen. Per la fira de Mataró
sempre plou. És el maig. Torno a
casa considerablement mullat, i pel
camí veig un noi amb els braços i
les cames a l’aire perquè vesteix
una samarreta imperi i uns panta-
lons curts. Porta la visera de la gor-
ra al clatell, calça sandàlies i beu
un refresc. La pluja no l’immuta, i
el considero l’oreneta que anuncia
l’estiu desmanegat i ineludible.

Maig

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

ANTHONY GARNER


