
i hagués d’exemplificar què
és per mi la màgia teatral, o
dir com l’he sentida, potser
explicaria que una vegada
vaig veure el mar en una línia

blava projectada al fons de l’escenari.
Davant la línia blava, d’esquenes, hi ha-
via la Dorabella i la Fiordiligi de Così fan
tutte en l’últim muntatge que, abans de
morir, Giorgio Strehler va fer per al Pic-
colo Teatro di Milano. Correspon al mo-
ment en què les dues dones, entristides
per la marxa simulada dels seus estimats
a la guerra, comencen a esperar-los. És
un exemple. És clar que n’hi podria ha-
ver d’altres, però aquest m’ha revingut
poderosament a propòsit de la visita a
Barcelona que, durant els últims quatre
dies, ha fet el Piccolo per representar Il
ventaglio, de Carlo Goldoni. Una visita
celebrada a la ciutat, on la companyia
que, ara fa seixanta anys, va fundar
Strehler va deixar les seves influents em-
premtes en algunes experiències teatrals,
com ara aquell Lliure nascut a mitjan
anys setanta. Dimecres a l’estrena, ha-
vent-hi entre el públic molts actors cata-
lans i altra gent del món teatral, se sentia
un desig de comunió amb el Piccolo, una
voluntat de deixar-se seduir per una
companyia que continua invocant una
tradició teatral (la importància del text,
la presència essencial dels actors, un sen-
tit artesanal) que a la vegada ha contribu-
ït a renovar amb una consciència moder-
na de la representació i de l’espai teatral.

Al principi, després d’aixecar-se el te-
ló, hi havia la immobilitat amb els actors
palplantats com estàtues. Després hi va
haver la paraula i més tard l’acció fins,
amb el pretext d’un ventall que fa anar de
cap els personatges, arribar-se a esdeve-
nir un moviment frenètic a l’escenari.
Amb la paraula, els personatges van pre-
sentar-se: Senyors i senyores, criats i
criades, un comte i un baró, un taverner i
un sabater, un apotecari i una mercera,
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un pagès i una pagesa, cambrers i mos-
sos. Diferents representants d’una socie-
tat que, relativa a mitjan segle XVIII,
Carlo Goldoni fa confluir a l’escenari
sense que la llengua vulgui denotar l’es-
tratificació social entre els personatges
aristòcrates, burgesos i populars. El de-
sig circula entre els personatges, tot i que
les convencions, els temors i els dubtes
duguin a reprimir-lo i amagar-lo. També
intervé el desig de controlar (i manipu-
lar) la situació per part d’algun personat-
ge. En aquest món (com apunta Luca
Ronconi, director de l’espectacle i vin-
culat al Piccolo, un dels noms forts de
l’escena teatral europea de les últimes

dècades) el que no circula és l’aire: És un
món que s’està morint i que, tot i la lleu-
geresa d’una comèdia, tramet un defalli-
ment. D’aquí, la funció, inevitablement
metafòrica, d’un ventall per agitar els
personatges en una espiral trepidant bu-
fada per malentesos.

Què és el ventall? No hi pot haver una
resposta totalitzadora més enllà de la
constatació que actua com a pretext per
activar un artifici teatral que relliga els
personatges i deslloriga el nus dels senti-
ments amagats. Aquest ventall és un re-
gal que costa que arribi a la seva destina-
tària després que, davant la presència del
jove que estima, li hagi caigut i s’hagi

trencat el que tenia. El nou ventall,
doncs, en vol restituir un altre que s’ha
trencat. Però, quan li arribi el nou, alguna
cosa haurà canviat. El ventall trencat és
el principi d’una destrucció que afectarà
les relacions fins que aquestes es refan
sota el principi del canvi. El ventall passa
de mà en mà: Tenir-lo concedeix una me-
na de poder (com si l’objecte tingués una
dimensió màgica, prou ambigua perquè
no sempre sigui benefactora) escàpol
perquè la seva possessió és efímera. El
ventall es fa escàpol, tot i que hi ha qui
arriba a especular-hi per als seus interes-
sos, com se’ns escapa el seu sentit més
enllà de la seva funció instrumental.

� Al principi, després
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la immobilitat amb els actors
palplantats com estàtues.
Després hi va haver la
paraula i més tard, l’acció

També se’ns escapen els sentiments
dels personatges, malgrat que del que es
tracta és que el ventall els faci emergir.
Potser perquè el desig és inesperat i no
sempre es vol reconèixer: Quan es troben
el senyor Evaristo, enamorat de la dama
del ventall, i la pagesa Giannina, diposi-
tària del ventall i enamorada del sabater
Crispino, hi ha una tensió sexual que no
nega els seus amors respectius, però que
apunta cap a la imprevisibilitat del desig
i fins la mudança dels sentiments. És allò
que, precisament, Giorgio Strehler feia
present amb la seva posada en escena de
Così fan tutte, de Mozart. I, bé, alguna
cosa pròxima a la màgia teatral també
vaig sentir en veure com, escapant-se-li a
Crispino, el ventall voleiava per l’esce-
nari. Pot semblar ingenu, però, sí, se’m
va badar la boca.

El misteri d’un ventall
Dimecres a l’estrena, havent-hi entre el públic molts actors catalans i altra gent del món teatral, se sentia un desig de
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Un moment de la representació de l’espectacle Il ventaglio, de Carlo Goldoni, a càrrec de
la companyia Piccolo. / EL PUNT

atryk Czarnowski, un polonès
que es defineix com a conserva-
dor, ha dit que s’ha de defensar la

família tradicional i que ser homosexual
no és normal. Diguem que sí, però tam-
poc no és normal ser polonès i no per ai-
xò la resta d’europeus pensem que hà-
gim de defensar-nos gaire. Normals,
ben mirat, hi ha molt poques coses. No
ho és dir-se Patryk; encara menys, Czar-
nowski i, si jo ara escrivís que la meva
família és tradicional, les meves filles hi
estarien superd’acord, els meus pares
confirmarien que continuo tenint unes
idees molt peculiars i el meu gos Parrac
bellugaria la cua. Falta encara escriure
què diria la meva senyora. Però, arribats
a aquest punt, ja compto que saben que
hi ha senyores que, a més de sorpren-

P dre’ns sempre, és millor no discrepar-
hi. Això explica també una mica part de
l’homosexualitat? No ho sé, perquè el
meu gos Parrac ho fa seguir tot i és dels
que no han tingut mai parella. En aquest
sentit, no té les idees tan clares com els
bessons Lech i Jaroslaw Kaczynski,
croats contra l’homosexualitat, que han
aconseguit introduir una clàusula de
moralitat a la carta de drets fonamentals
d’Europa que permet que cada estat le-
gisli independentment en l’àmbit de la
moral pública. I, ara, molts diuen que
els Kaczynski són radicalment catòlics i
conservadors. Però jo veig també molta
superficialitat entre alguns dels que se
situen a l’altra banda. I encara veig que
tots els governants volen moralitzar.
Sobre la nostra moral, justament.

Ser homosexual no és normal
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n una societat que pretengui ser
justa cal que els drets dels indivi-
dus estiguin garantits. En canvi,

trobo alarmant quan, en qualsevol situa-
ció de la complexitat de la vida humana,
es reclamen segons quins drets. Fins i
tot drets que, objectivament, estan car-
regats de raó. Ja no és nou el fet que, en
una tendra i domèstica relació familiar,
el nen també reclami els seus drets quan
no es vol menjar la verdura que hi ha al
plat. I l’estiu és la gran època per a la
vulneració dels drets de l’individu. No
fa gaire, en una carta de la secció «El
lector escriu» (el dia 27 de juny) un lec-
tor reclamava, amb tot el seu dret, els
seus drets. Qui el defensa de les molès-
ties i l’escàndol d’una revetlla o d’una
festa major, posem per cas? Que han de

E fer els que no volen suportar l’eixorda-
dora irritació dels petards i els coets? La
pregunta que m’espanta de veritat, però,
és tota una altra. Què passaria si aquests
drets reclamats s’exercissin fins a les úl-
times conseqüències? On quedarien les
festes populars, les revetlles i fins i tot
les ballades de sardanes? Perquè estic
convençut que també es pot reclamar el
dret a prevenir-se de les sardanes. Al
marge de totes les normatives hagudes i
per haver també ha d’existir la flexibili-
tat i la paciència necessàries per conviu-
re.

No és nou d’ara. L’aplicació de tots
els nostres drets aconseguiria el resultat
òptim d’un cementiri perfecte en què als
que els agrada reclamar drets no po-
drien fer ni això.

Hi tenim dret
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