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JOAN-ANTON BENACH

D’apassionant iquimèrichaquali-
ficatMartíTorrasMaynerisel tre-
ball de creació de La taverna dels
bufons, comèdiade laqualn’haes-
tat el coautor juntament amb De-
nise Duncan. Una definició ben
honesta, sens dubte, per intentar
agermanar la passió per la recerca
defragmentsqueWilliamShakes-
peareposavaenbocadelscomedi-
ants William Kempe i Robert
Amin –Carles Canut i Joan Pera–
amb la qualitat que cal esperar
d’unsmaterials id’unsprotagonis-
tes comels queha aconseguit reu-
nirl’autoridirector.Ferunbones-
pectacle, un espectacle consistent
i convincent, amb diferents rèpli-
ques shakespearianes, com les ve-

hiculadesperunsgranscòmicsdel
segleXVII, és, ahoresd’ara,pensa
Martí Torras, “una quimera”. En-
cara rai: voldria entendre-ho com
unreconeixementd’unofici enca-
rapocmadur.
L’últim dimecres del 2016,

aquesta secció del diari (La Van-
guardia,28.12.2016)publicavauna
informació precisa sobre la rela-

ció,nosempreamistosa,queKem-
peiAminhavienmantingutambla
companyia Lord Chamberlain’s
Men,alaqualhaurienfetaportaci-
ons de collita pròpia que podien
haver irritat el gran clàssic anglès.
Per aquesta raó, l’autor de La ta-
verna dels bufons imagina que els
dos còmics estarien condemnats
al purgatori, tot esperant que l’ar-

ribada de Shakespeare a un indret
tanpocconfortable servísperpas-
sarcomptesiaconseguirdel’il·lus-
tre dramaturg les disculpes pels
tractesqueelshaviadonatenvida.
Laveritat, però, és que l’obra tot

just estrenada descansa en un ar-
gument molt trontolladís damunt
del qual, això sí, JoanPera iCarles
Canut poden esplaiar-se amb els
tics i trucs, orals i gestuals, d’una
eficàcia mil vegades comprovada
en les seves respectives trajectòri-
es professionals. L’aparició d’un
joveWilliamShakespeare (Dafnis
Balduz) dorment a l’esquena dels
músics Els Berros de la Cort, ani-
madors de l’entreteniment amb
tonadesisonsvagamentrenaixen-
tistes, sembla –la impressió dura
poc–quehad’encomanarunacer-
tasolidesaaunadiversió,segonsla
meva manera de veure-ho, molt
desmanegada, sotmesa, en termes
generals, a una dramatúrgia i di-
reccióforçainexpertes.Amésdels
encerts interpretatius, cal aplau-
dir el treball sempre exigent del
traductor Joan Sellent i alguns as-
pectes brillants del vestuari (Rosa
Solé).!
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