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L’home, la bèstia i la virtut
De Pirandello, direcció Pep Pla.
TNC, 27 de març.

Hypokrités en grec
antic significava “el
qui interpreta”, això

és, l’actor teatral, però que
acabà sent “aquell que fin-
geix”, i ja al primer actor do-
cumentat, el mític Tespis, se
li retreia el fet de “mentir
d’aquella manera davant de
tanta gent” (Plutarc). De l’ac-
cepció escènica la paraula
va passar a designar el que
simula en la vida real per
mantenir les aparences i no
trencar les convencions mo-
rals i socials establertes.
Aquest és el pinyol de la di-
vertida comèdia L’home, la
bèstia i la virtut, que Pep Pla
ha dut a escena de forma
àgil, fluida i extraordinària-
ment comunicativa.

Es tracta d’una peça satí-
rica, que voreja la farsa i el
grotesc, amb què Pirandello
contrafà la comèdia burge-

sa a l’ús i reflexiona sobre la
fragilitat ontològica de la ve-
ritat i el valor de la màscara i
la dissimulació. Per això exi-
gia exageració grotesca en
la interpretació dels perso-
natges, cosa que Pla ha se-
guit al peu de la lletra en un
muntatge de ritme trepi-
dant, ple de situacions que
voregen el deliri caricatu-
resc, però que precipiten la
trama a un vertiginós castell
de focs amb traca final. Edu-
ard Farelo és el professor
avinagrat i cridaner, enamo-
rat de la mare d’un dels seus
pupils amb un marit mari-
ner sempre lluny de casa.
L’incorpora amb un registre
decididament passat de ros-
ca: irritat, i fet un manyoc de
nervis, recursos posats al
servei d’un personatge ca-
paç de qualsevol cosa per
ocultar les conseqüències
de les seves atencions a la
dama. Teresa Sánchez calça
la senyora del capità, em-
blema de la dona virtuosa i
ploramiques, que amb el
consol del mestre s’ha que-
dat en estat de gràcia. Jordi
Martínez fa de llop de mar
brutot, que malgrat la seva
ferotgia caurà en el parany
eròtic que li paren per enco-
lomar-li el prenyat i mante-
nir amagat l’adulteri. Un es-
pectacle per riure de valent!
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L’èxitdeMontaigne

Amb permís dels pioners Josep Pla
i Joan Fuster, fa mesos que els lec-
tors catalans finalment han caigut
rendits davant Michel de Montaig-
ne. Més val tard que mai. Concreta-
ment, han –hem– sucumbit davant
la traducció que n’ha fet Vicent
Alonso, publicada per Proa. El pri-
mer volum ja va per la tercera edi-
ció i el tercer i últim acaba de sortir.
Per celebrar l’èxit, però sobretot
per intentar explicar-lo, els culpa-
bles de la cosa, acompanyats de
montaignistes conspicus, van reu-
nir-se ahir a la Pedrera convidats
per la Fundació Caixa Catalunya.

Perquè la festa fos completa, el
crític d’assaig d’aquest diari, Ferran
Sáez, va donar la bona notícia: “Les
èpoques de dogmatisme han coin-
cidit amb el rebuig de Montaigne,
per tant, si torna a estar de moda,
vol dir que anem per bon camí”. I
per reblar el clau, va recordar, per
boca de Lampedusa, què en pen-
saven dos dels grans carcamals del
segle XX. Mussolini veia l’autor dels
Assaigs com “un retòric buit”, i Hit-
ler, com “un indòmit jueu rebel”.
Per completar el panorama, ens
caldria saber que n’opinava Fran-
co. Encara pitjor: probablement no
n’opinava res de res.

Segons Sáez, i també segons Vi-
cenç Villatoro –“el menys acreditat
montaignista” dels reunits ahir–,
avui efectivament veiem com han
entrat en crisi les ideologies totalit-
zadores, els grans dogmes, totes
les profecies maximalistes del
segle XX. No és la fi de res, ni de les
ideologies ni de la història, però
pot ser un nou principi. I en aquest
forat hi ha l’espai que està omplint
Montaigne. També a Catalunya, on
l’edició de Vicent Alonso ha resul-
tat providencial, oportuna o com
vulgueu.

Si, com anota Villatoro, s’ha es-
gotat l’onada que va arrencar amb
la segona modernitat, la moderni-
tat filosòfica i científica de Descar-
tes i Newton, la que durant segles
ens ha portat a la fascinació per les
lleis universals i els sistemes globa-
litzadors i ha allunyat Montaigne
de les aules universitàries – “a mi
cap professor de filosofia me’n va
parlar”, confessa Alonso–, doncs
ara podem tornar a l’individu que
pensa, que es pensa i repensa, que
es busca en l’escriptura, conscient
de la seva insignificança i alhora de
la seva originalitat.

Fins que no surtin nous dogma-
tismes que ens condueixin a futurs
totalitarismes, podem gaudir de
l’escriptor del Perigord, de les
seves especulacions i dubtes, del
seu relativisme humanístic, anti-
dogmàtic, contradictori. Podem

gaudir d’un autor que Philippe
Desan, professor a Chicago i autor
d’un essencial Dictionnaire Mon-
taigne (Champion, 2004), va definir
ahir com “l’home que rebaixa
l’home”, que desconfia dels herois
i les grans veritats, que es fa fort en
la seva subjectivitat, en el desor-
dre, en el judici espontani. Oi que
sona bé, tot això? Doncs per això és
tan actual Montaigne.

Queda clar que “el més impor-
tant no és tant què ens diu, que
també, com la manera com ho diu:
l’escriptura com a reflexió, l’as-
saig”, sentencia Joan Lluís Llinàs
(Universitat de les Illes). I Villatoro
ho acaba d’arrodonir: “És que més
que l’assaig, Montaigne va inventar
una cosa més important: l’assagis-
ta, una actitud, una manera de
mirar”. Com molt bé sabien Pla i
Fuster, dos grans voyeurs. ■

Philippe Desan escoltant ahir a la Pedrera la intervenció del traductor al català, Vicent Alonso ■ MARIA ÀNGELS TORRES

L’autor dels ‘Assaigs’,
ara molt llegit a
Catalunya, omple el
buit que han deixat els
dogmes del segle XX
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Unafàbricaperaladansa
L’ICUB dóna a la
dansa l’antiga
fàbrica Philips per
impulsar la creació

Marta Porter
BARCELONA

L’Associació de Professio-
nals de la Dansa i l’Associa-
ció de Companyies Profes-
sionals de Dansa són ja els
encarregats de gestionar el
nou Centre d’Assaig i Crea-

ció de les Arts del Movi-
ment en què es convertirà
el graner de l’antiga fàbrica
Philips, segons van fer pú-
blic ahir l’alcalde de Barce-
lona, Jordi Hereu, i el regi-
dor de Cultura, Jordi Martí.
El nou espai, situat sobre la
Biblioteca Francesc Can-
del, a la Zona Franca, i que
ocupa una superfície diàfa-
na de 600 metres quadrats
–ampliable si es divideix en
dos pisos–, està encara
pendent de rehabilitació,

obra que es farà per con-
curs públic. “De moment ja
s’han presentat 500 equips
d’arquitectes joves –va ex-
plicar Martí–, dels quals
n’hem d’escollir cinc per-
què presentin un projecte
a concurs”. L’obra tindrà
un pressupost aproximat
de 2 milions d’euros.

Malgrat que encara no
està definit el projecte ar-
tístic, el que sí que va avan-
çar Martí és el timing. “Pre-
veiem que a finals d’aquest

any tinguem ja el projecte
arquitectònic i que les
obres comencin a principis
del 2009 de manera que es
pugui inaugurar el 2010.

En aquest temps, les
dues associacions de dansa
hauran de trobar qui faci el
projecte artístic. “Nosal-
tres no som equips artístics
ni volem ser qui gestioni
aquest espai, per això obri-
rem un concurs públic per
implicar tot el sector pro-
fessional”, va explicar

Tracy Sires, presidenta de
l’Associació de Professio-
nals de la Dansa.

Un cop en marxa, la
nova Fàbrica ja convertida
en espai de creació pretén
ser una plataforma per a la
investigació. “Normalment
les companyies estan sub-
jectes a unes dates d’estre-
na o a un projecte concret.
Nosaltres els oferim un
espai on puguin experi-
mentar”, va dir Martí.
Amb tot, el regidor va re-
cordar que aquests projec-
tes de creació –com els ja
engegats d’arts plàstiques
a la fàbrica Fabra i Coats i
el de circ al Fòrum– han
de revertir després en la
societat. ■


