
34 LAVANGUARDIA C U L T U R A DIMECRES, 28 DESEMBRE 2016

REDACCIÓ Barcelona

W illiam Kempe va
ser un dels clowns
més estimats del
teatre isabelí, i du

rant els cinc anys que va formar
part de la Lord Chamberlain’s
Men (15941599), Shakespeare va
escriure per a ell personatges com
el Dogberry de Molt soroll per no
res, el criat Pere de Romeu i Julie
ta o el Bottomd’El somni d’una nit
d’estiu. Però d’un dia
per l’altre va ser aco
miadat fulminantment
per causes que es des
coneixen, tot i que al
guns erudits apunten a
la seva tendència crò
nica a la improvisació.
El va substituir Robert
Armin, que va inter
pretar el Touchstone
d’Al vostre gust, el Fes
te deNit de reis o el bu
fó d’El rei Lear, intro
duint nous matisos i
grans dosis d’enginy i
saviesa en la figura del
còmic, limitat fins
aleshores al paper de
pallasso o d’idiota.
Quan Shakespeare

va morir, el 23 d’abril
del 1616, ja feia temps
que eren tots dos a la
tomba, peròMartí TorrasMayne
ris, el director deRhümia –actual
ment al Lliure de Gràcia–, ha de
cidit ressuscitarlos a l’escenari
del teatre Romea per “mostrar
una cara menys amable del bard
anglès”, “ridiculitzar la seva figu
ra” en un any, el dels 400 anys de
la seva mort, carregat d’homenat
ges i glorificacions. “Tenim dret
–afegeix el director– a riure’ns de
Shakespeare i de tots aquells egò
latres que arriben a tenir èxit amb

l’ajuda d’uns quants lleials infeli
ços que després són desterrats en
la ignomínia de l’oblit”.
La taverna dels bufons, que és

com es titula l’obra escrita per
Martí Torras Mayneris i Denise
Duncan, està protagonitzada per
Joan Pera –en el paper del bufó
Armin–, Carles Canut –que fa de
Kempe– i Dafnis Balduz, que en
carna Shakespeare mateix, i la
música en directe és de la forma
ció demúsicamedieval Els Berros

de la Cort. L’obra situa l’arribada
al purgatori de Shakespeare, on
els bufons esperen el dramaturg
perquè els faci sortir de l’anoni
mat i els “redimeixi i es disculpi
per la falta de consideració” amb
què els va tractar en vida. Havien
estat els actors més populars de la
seva companyia.
La taverna dels bufons, que s’es

trena avui al Romea (fins al 29 de
gener) vol ser en aquest sentit un
reconeixement als actors secun

daris i còmics “moltes vegades
menyspreats”, i que han patit
l’oblit “malgrat tenir gran saviesa
popular”, lamenta Joan Pera, el
personatge del qual, admet, li per
met molt poc marge “per a la im
provisació”. I això que, comapun
taCarlesCanut, el bufó “era el que
tradicionalment tenia carta blan
ca per dir el que volia”, un paper
que, segons la seva opinió, “ara in
terpreten els polítics”.
Traduïts per Joan Sellent, el

90% dels diàlegs de La taverna
dels bufons estan construïts utilit
zant rèpliques de totes les obres
de Shakespeare, traientles de
context en benefici d’una nova
història, però malgrat això l’es
pectador podrà veurehi “l’humor
de Joan Pera i l’estil de Carles Ca
nut”, segons Torras Mayneris.
“L’obra –conclou l’autor i direc
tor– juga amb Shakespeare, com
ho farien els dos bufons, però té la
paradoxa que parlen com ell”.c

Jordi Balló

En la diversitat

La crítica és una part substancial del teixit in
dustrial i creatiu del sistema cinematogràfic,
en un grau d’influència que no és compara
ble en les altres arts. I això no ho diuen no

més els crítics altius per ferse valdre, sinó els que
porten les regnes del transcurs comercial de les pel∙lí
cules. Al llibre Sexo, mentiras y Hollywood (Anagra
ma), Peter Biskind radiografia les entranyes de la dis
tribuïdora Miramax, i es pot comprovar com els seus
dirigents, els temibles germansWeinstein, han donat
sempre una gran importància a una bona crítica d’una
pel∙lícula independent, o al ressò quehagués tingut en
un festival, o ens uns premis corporatius, com un ve
hicle per obtenirne rèdit econòmic i cultural. Potser
les pel∙lícules més grans no ho necessiten tant, però
les independents sí. I per això, pensaven els Wein
stein, els films s’havien de cuidar un a un, estenent
l’opinió favorable que siguin capaços de suscitar.
I sobre aquesta cura es poden arribar a construir les

bases sòlides d’una indústria i d’una continuïtat artís
tica. Aquesta idea s’ha estès amolts professionals de la
producció i de la distribució europeus, que saben el
valor que té aquesta incidència qualitativa en les
pel∙lícules. Que l’associació de productors catalans
PAC hagi triat Albert Serra com a nou president és
tota una declaració de principis sobre aquesta qües
tió: els grans films independents es construeixen so
bre la convicció de la seva fortalesa artística. I l’exem
ple de Serra, en un any que La mort de Louis XIV és
reconeguda a tot arreu excepte als Goya, n’és un cas
d’estudi.
A partir d’aquesta consciència que el cinema neces

sita la crítica, s’entén molt bé per què ha inquietat la
desaparició del programaCinema 3 que JaumeFigue
ras ha conduït a TV3 des del 1984, i que s’havia con
vertit en undels tres o quatre programes emblemàtics
de la història de la cadena. La desaparició del progra
ma se sent comuna pèrdua perquè és evident que, ara

per ara, no serà
substituït per res
que s’hi pugui as
semblar, o per res
que el pugui mi
llorar. Cinema 3
ha estat un pro
grama no essen
cialment promo
cional, sinó perio

dístic i crític, que no tractava exclusivament de les
estrenes multitudinàries, tot i que també hi tenien
lloc, sinó que sabia fer de la diversitat unamarca d’es
til. Era en la convivència amb tots els formats indus
trials que el cinema independent en treia un gran pro
fit, perquè els films que hi sortien sabien que serien
tractats amb la mateixa solvència, la mateixa impor
tància, el mateix entusiasme i la mateixa ironia dis
tanciada que Figueras i el seu equip imprimien a la
seva mirada. I aquest exercici de pluralitat fluïa de
manera natural, sense necessitat de proclamarho:
tothom que s’ho mereixés hi tenia el seu lloc, d’una
superproducció a un documental de creació, fent en
tendre que es necessitaven mútuament, sempre que
no fossin obres oportunistes. A la seva manera Cine
ma 3ha estat unmirall de la pròpia diversitat del cine
ma a Catalunya: el programa va néixer en unmoment
molt baix del cinema català, però després ha sabut
acompanyarlo i donarli valor quan els films impor
tants han arribat, i en conjunt s’ha convertit enundels
nostres referents culturals del segle XXI.
Sense crítica el cinema deixa de ser indústria cultu

ral. La desaparició deCinema 3 és un símptoma de ce
guesa, i s’hi haurà de posar remei.

La desaparició de
‘Cinema 3’ és un
símptoma de ceguesa
que caldria remeiar

Joan Pera i Carles Canut es riuen de Shakespeare (Dafnis Balduz)
a ‘La taverna dels bufons’, que s’estrena avui al teatre Romea

Còmics al purgatori

ÓSCAR CABALLERO
París. Servei especial

El director català Albert Serra,
amb quatre nominacions pel seu
film sobre l’agonia de Lluís XIV
–a la pel∙lícula, la imatge, la di
recció i el protagonista, JeanPi
erre Leaud–, es converteix en un
cas únic en els 22 anys d’història
dels Lumières, un dels premis
més originals del cinema francès

perquè els tria l’Académie des
Lumières, col∙lectiu dels més de
mil cent periodistes estrangers
acreditats a París.
El 1995, el carismàtic produc

tor Daniel Toscan du Plantier
–avui desaparegut– va crear els
premis, inspirat pelsGoldenGlo
be nordamericans i “perquè
París, amb Londres i Nova York,
té la concentració mundial més
gran de corresponsals”.

Aquest any, ajudats per una
videoteca entreoberta pelmercat
del cinema del festival de Canes,
els acadèmics –La Vanguardia
inclosa– van veure i jutjar més
de vuitanta films de la producció
francesa de l’any. I van nominar
els seus candidats en tretze cate
gories.
Juntament amb La mort de

Louis XIV, quatre pel∙lículesmés
aspiren al guardó:Elle (Paul Ver
hoeven), Nocturama (Bertrand
Bonnello), Les ogres (Léa Feh
ner), Rester vertical (Alain Gui
raudié) i Une vie (Stéphane Bri
zé). Els seus directors, a més,
opten al premi a la millor realit
zació.c

Albert Serra, principal
aposta de la crítica gal∙la

DAVID RUANO

Joan Pere i Carles Canut en una escena de La taverna dels bufons


