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ls atzars favorables de la vida
m’han dut a fer classes i això
vol dir que, no tan afortunada-

ment, he de posar notes en relació amb
treballs i, mal que em pesi, exàmens.
Això també vol dir que no només sé
(tothom ho sap) que existeix El rincón
del vago, sinó que, a més, he descobert
que fins i tot hi ha estudiants més gan-
duls que jo mateixa. Tan ganduls que ni
s’esforcen a dissimular la còpia: entre-
guen el treball acabat de baixar d’inter-
net, tot i que amb la feixuga feina afegi-
da d’haver hagut d’imprimir-lo i posar
el propi nom a la coberta. Dic el Rincón
del vago, convertit en una empresa de
serveis patrocinada per Orange, però,
de fet, tot internet és una font inesgota-
ble per fer (no fer) treballs. S’entén que
internet no només es fa servir per con-
sultar, sinó per copiar de manera des-
carada. Tampoc no ens escandalitza-
rem. Abans també es copiava, evident-
ment dels llibres, aquesta cosa antiga
ara ignorada pels estudiants. Estudiar i
copiar formen una parella sòlida i esta-
ble. I haver copiat no sempre és dolent:
si s’ha llegit bé el text, fet que pot con-
siderar-se un acte heroic, es poden ha-
ver après més coses que pensant un
mateix de qualsevol manera. Així és
que confessaré que aprovo els alumnes
que saben copiar. Això vol dir, per ex-
emple, que ho dissimulen amb un toc
personal (fins i tot amb algun detall
d’opinió pròpia) o que presenten un
text amb una estructura sintàctica co-
herent derivada de saber manejar amb
habilitat el procediment de tallar i en-
ganxar.

Copiar bé també pot voler dir traduir
bé o, si més no, repassar la traducció
automàtica. A aquestes alçades de la
columna, el lector potser es preguntarà
el perquè del títol Trepitja. Per què he
enganxat una columna copiada amb un
títol equivocat? Expliquem el cas que
ens inspira. Asseguro que no és inven-
tat. Un professor d’institut va llegir el
treball d’un alumne que afirmava que
Galileu va néixer a Trepitja. I, si el text
original era en castellà, ja sabran quina
és la traducció de Pisa. A vegades no hi
ha més remei que posar un zero.
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illuns el Romea obria portes.
Res d’ambient d’estrena, no-
més un degoteig que no arribà
al centenar de persones a la

platea. Prèvia lectura d’algunes novel·les
i de l’assistència a Plataforma, l’especta-
cle imprescindible de la temporada, acu-
dim a un recital de textos de Michel Ho-
uellebecq amb intèrprets d’excepció: el
president del Parlament de Catalunya, Er-
nest Benach, els periodistes radiofònics
Xavier Bosch i Gemma Nierga i la direc-
tora de la Biblioteca Nacional de Catalu-
nya, Dolors Lamarca. La música la posa-
va Àlex Ramírez amb Ligeti. Realment
estan tan lluny de la gent els polítics? Tan
poca capacitat de convocatòria tenen dos
bons professionals del periodisme? Tan
alienígena resulta la directora d’una gran
biblioteca en plena febre googleliana? Ni
tan sols la direcció de Calixto Bieito, sem-
pre amb aquest afegitó de provocador
amb el qual s’envasa en públic, desfermà
l’assistència de les grans ocasions.

Sorpresa majúscula del senyor Bieito
quan li van preguntar si havia triat els per-
sonatges com a metàfora d’aquest Occi-
dent decadent que retrata el francès i si el
seu cinisme arribava al límit de riure’s
d’ell mateix com a artista etiquetat. Ens
etziba: «Aquí la més cínica ets tu. Ni
m’havia passat pel cap la possibilitat. Em
feia il·lusió tenir determinats personatges
públics disposats a llegir poesia de Ho-
uellebecq, el que més m’agrada de la seva
obra. He triat els textos aleatòriament,
sense cap criteri temàtic ni tampoc en fun-
ció de qui hagi de llegir.»

Cert retard en l’inici aixecà comentaris
dels veïns, que feien càbales sobre la pun-
tualitat del president del Parlament, preci-
sament qui s’encarrega dels torns dels di-
putats, sobre si els elements escènics cor-
responien a l’espectacle i, especialment,
sobre on se situarien els intèrprets, descar-
tant la part superior de la imponent estruc-
tura metàl·lica. Sense acabar de decidir-se
–«això són coses del Bieito i mai se sap»–,
s’apagaren els llums i l’esplèndida esce-
nografia acollí el quartet còmodament as-
segut a les butaques de pell negra.

Trencant el gel, Benach: «La vida hau-
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ria de ser diferent. No hauríem de veure
aquestes coses, ni viure-les.» Continuà
Bosch amb una reflexió sobre la sinceritat
amb un mateix. Nierga feia referència al
fet que a la vida «has de tornar a jugar amb
els mateixos números», i Lamarca, molt
tensa, posava els objectes com a testimoni
del «nostre buit». Pas a Ramírez.

Bosch té ara a les mans una de les ob-
sessions de l’autor, l’envelliment del cos,
que l’allunya de la competència sexual.
Remata amb el vers «no respecto l’home
però l’envejo». Torn de Nierga amb un
poema sobre el fet que tot és mercat, sexe
inclòs. A mesura que avança la lectura, els
personatges públics desapareixen per do-
nar pas a les persones en una acció gairebé
íntima. Hom no reconeix ja els càrrecs ni
les professions, només l’autenticitat i el
món de Houellebecq ocupant totalment el
temps i l’espai. Més música i Lamarca in-

trodueix la idea de llibertat com a mite,
«sobrenom del buit». L’escenografia gira,
intèrprets vora el piano felí i ampolla de
xampany francès. Les dones són les pri-
meres a tastar la copa, d’efecte relaxant en
Lamarca amb un poema sobre la crisi de
l’escriptor. L’atzar fa dir a Bosch: «No
ens queda gaire temps amor meu, apaga la
ràdio», Benach evoca: «Teníem moments
d’amor injustificats», i Nierga es pregun-
ta: «Cal arribar a la mort per conèixer la
vida?» Al final aflora la sensibilitat amb
Lamarca reivindicant pocs minuts que
són preciosos de debò i Nierga de cloenda
amb un poema sobre una mirada d’ulls
verds que culmina una jornada completa.
Hi ha primeres experiències brillants, que
auguren repetició. Una de les del senyor
Bieito és aquest debut amb intèrprets no
professionals. La testa pelada ja bull: «Ho
repetiré la temporada que ve...»
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Dilluns el president del Parlament va llegir Houellebecq amb una versió dirigida per Bieito

Calixto Bieito saluda Ernest Benach, a l’escenari de Plataforma. / DAVID RUANO




