
Obra cancel·lada

Bronsky mirava orgullós com els encarregats del teatre Swarzfeld posaven el

cartell:

Pròximament: Ecos d’un passat proper, per Mîroslav Bronsky

Per fi, després de 41 anys d’obsessió pel teatre i manuscrits inacabats i

refusats, havia aconseguit estrenar una obra que passaria a la història, que marcaria

un abans i un després en l’art de l'escriptura. Ja podia imaginar-se com

s’emocionaven els grans senyors vestits amb frac i barret de copa, acompanyats de

les seves precioses esposes enjoiades, en veure Ecos d’un passat proper.

Els actors i actrius eren perfectes, la posada en escena, espectacular, i el dia

de l'estrena seria recordat per sempre. Si el pare estigués viu… Bé, el pare sempre

havia pensat que la seva vocació pel teatre era perdre el temps, així que seria ben

satisfactori dir-li a la seva cara de fracassat que ell, el fill d’enmig dèbil que ningú no

estimava, havia triomfat. Però això ja no importava, perquè el seu pare havia mort

d’aquella malaltia tan estranya que assolava la part nord de Txecoslovàquia. Com

es deia? Ni ho recordava, per què preocupar-se d’un virus que no arribaria al

meravellós barri on vivia i on estrenarien Ecos d’un passat proper? Només havia

sentit que les cares de les víctimes es tornaven violetes a poc a poc, després, se’ls

tancaven els ulls, les orelles, la boca… i, finalment, el nas. Acostumaven a morir

asfixiats mentre dormien.

Va entrar al teatre Swarzfeld i es va dirigir a l’escenari, on els actors

assajaven el quadre VII, del segon acte. El seu protagonista, un vell solitari i

alcohòlic, es debatia entre el bé i el mal. Mîroslav sentia una gran compassió pel seu

protagonista, només es mantenia viu pel seus records de joventut. Però no existía

una bona obra en què no hi hagués patiment.

-Fantàstic! -va cridar als actors.

-I tu, qui ets? -preguntà la filla del protagonista estranyada.

Un altre actor, el nebot, va riure, tapant-se la cara amb les mànigues, i el vell

que interpretava el protagonista li feia gestos perquè callés.

-Soc Bronsky, l’autor… L’autor de l’obra…  El meu nom surt al cartell.



L’actriu es va posar vermella de vergonya i cridà:

-És que sóc molt despistada, perdoneu, senyor Mîroslav!

Mîroslav va fer com que no tenia importància i va sortir del teatre, passant

davant de la farmàcia que hi havia al costat. Una vegada els va donar l’esquena, els

actors  van riure i continuaren assajant.

***

Bronsky llegia el diari, assegut a una butaca vermella al seu pis. No deixaven

de parlar d’aquella estúpida síndrome disfacial immunodepressiva, o, comunment,

pesta violeta. Va deixar el diari a un costat i va encendre el diminut televisor. Una

altra vegada  la maleïda pesta violeta, però hi havia notícies d’última hora:

Primer cas de síndrome disfacial immunodepressiva a Praga

Mîroslav, per un segon, es va sobresaltar. Després, va sentir-se estúpid per

haver-ho fet. Un cas, i què? Es podria controlar, i a ell no l’afectaria, matava gent

gran i indigents. Fins i tot existien tractaments. No importava el més mínim. L’únic

que importava era l'estrena d’ Ecos d’un passat proper, i això no li ho podria treure

ningú.

Però, segons veia a les notícies, la gent estava embogint. Ni que fos la fi del

món, va pensar. Potser era una cosa positiva, sempre havia pensat que a Praga

sobrava gent. Unes quantes morts i ja està… Precisament, no moririen els homes

de negocis, senyors cultivats i atractives dones que assitirien a veure la seva obra.

Llavors, les altres persones no eren rellevants.

***
26 morts i més de 50 contagiats a Praga

Mîroslav Bronsky, a diferència de la resta de Praga, no tenia por de la

síndrome disfacial immunodepressiva. Quedaven pocs dies per l’estrena d’Ecos

d’un passat proper, i per l’esdeveniment dubtava entre un frac gris i un color crema i

corbata. Va decidir deixar-ho per a més tard i anar al teatre Swarzfeld, a veure

assajar els seus meravellosos actors.

En sortir es va adonar que hi havia menys gent als carrers, menys gent

mirant el cartell que posava el seu nom al teatre. En canvi, a la farmàcia del costat

treballaven a tota màquina. Va entrar al teatre i es va dirigir a l’escenari. Estaven



interpretant el quadre XI del tercer acte, però hi havia una cosa que no encaixava…

No hi era el seu protagonista.

-A veure, què passa aquí? Ón és el senyor Petrov? -va preguntar Bronsky.

-No es amoïneu, senyor Mîroslav -va dir l’actor que feia de nebot- El senyor

Petrov ha agafat la pesta violeta, però el substitut està de camí. És que viu lluny.

-Bé, bé… El senyor Petrov era molt bo,però, què s’hi pot fer? Mentre Ecos

d’un passat proper tingui un significat tan fort com sempre i se’l comuniqui als

espectadors… Tot anirà bé -va respondre orgullós.

L’actriu que interpretava la filla va fer una cara estranya, però tot seguit va

dir:

-És veritat, senyor Mîroslav, mentre el missatge sigui fort i precís… Per cert,

el productor us ha deixat una nota… diu que s’han cancel·lat unes quantes

reserves… La pesta violeta s’està emportant espectadors.

Molt en el fons, aquella idea esfereïa Mîroslav Bronsky. Però s’havia de

mantenir tranquil, eren uns quants espectadors, això no afectaria gaire el dia de

l’estrena… Va somriure i esperà l’arribada del substitut del senyor Petrov, que no ho

feia pas del tot malament.

***

Per fi, era la nit de l’estrena. Mîroslav Bronsky es sentia tan emocionat, tan

feliç… que ni els 64 morts de la pesta violeta i els més de 100 contagiats eren

capaços d’espatllar-li la nit. Mitja hora abans de sortir del seu pis, va estar

arreglant-se: es va decidir pel frac color crema, es va posar una corbata vermella, va

treure del seu amagatall un flascó de perfum car i s’hi va pulveritzar. Amb les

sabates posades, va romandre cinc minuts tremolant d’emoció assegut al sofà, i, a

les 7:50 justes, va sortir camí del teatre Swarzfeld.

En arribar-hi, gairebé cau d’una empenta. Es disposava a cridar indignat,

quan va veure que hi havia una multitud davant del teatre, però no eren allí per

veure la seva obra. Tota aquella gent furiosa estava intentant entrar a la farmàcia,

cridava i donava cops contra la porta tancada. Volaven ampolles de vidre amb foc,

pedres… La gent portava moltes capes de roba, alguns tenien la cara lila, una

membrana de pell cobria els seus ulls, les orelles… Hi havia algú que ni podia parlar

perquè tenia la boca coberta de pell. Portaven pancartes, demanaven material



sanitari a crits… Mîroslav mirava resignat l’escena, però no podia aguantar-se,

quedar-se parat sense fer res, notava com la seva cara envermellia de ràbia, com se

li humitejaven els ulls… Què podia fer? El seu somni havia quedat esquinçat per tota

aquella gent malalta i l’ira l’immobilitzava. Va prendre una ampolla en flames de les

mans d’un manifestant i va llençar-la contra el cartell del teatre:

Ecos d’un passat proper, per Mîroslav Bronsky: Obra cancel·lada per

emergència sanitària

~Sister

of Stark~


