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o és la paraula «desafiliació»
cap paraula d’aquestes que
solen figurar als diccionaris.

Ni tan sols al DIEC en la seva segona i
recent edició. Però no és cap neologis-
me innecessari ni artificiós. Ja que, en
ploma de savis com Lluís Duch, ser-
veix per designar una de les moltes ca-
racterístiques punyents i desconcer-
tants del nostre temps. La que té a veu-
re amb aquesta accentuació extrema
de l’individualisme que se salda amb
un marcat absentisme social. I que
provoca, doncs, pèrdua de militància
en tota mena d’associacions, comen-
çant potser per les religioses, però
continuant després per tot d’altres que
tradicionalment han creat teixit aglu-
tinant. Cosa que, en un país com el
nostre, vol dir sobretot les culturals.
La davallada de socis en aquestes
–dels qui només paguen la quota i dels
qui posen, a més, el coll en tot el que
convingui– és a hores d’ara especta-
cular, només comparable amb la cai-
guda en picat de les vocacions religio-
ses.

Per això, entitats més que veteranes
en l’activisme cultural, deleroses per
continuar fent una funció de suplència
dels poders públics en un tal àmbit, i
maldant a més per no veure’s absorbi-
des per aquests a còpia d’eventuals
subvencions interessades, despleguen
mesures a tall d’antídot contra la des-
afiliació i a favor del sentit de perti-
nença.

N’és una el nomenament de socis
d’honor. En una política de prestigia-
ment mutu, el Centre de Lectura de
Reus n’ha proclamat fa pocs dies qua-
tre. Pere Calderó, Ramon Ferran, Ro-
sa Magrané, Gerard Ricart. Per haver
excel·lit en el mestratge i en el conreu
de les arts plàstiques, en el foment de
l’excursionisme, en el mecenatge bi-
bliòfil. Però sobretot pel seu compro-
mís, en un grau d’implicació divers bé
que constant, amb una institució que
és a les envistes del seu cent cinquantè
aniversari. El qual serà possible, i per
molts més!, gràcies a persones com
les homenatjades. Exemple totes elles
de vides fidels. De vides del Centre.
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la columna | JOSEP MURGADES
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es oliveres del Teatre Nacional
de Catalunya (TNC) van portar
de cap els gestors d’aquell teatre
públic les primeres temporades.

Ara que s’ha penjat la banderola dels deu
anys, aquella polèmica (i aquella factura)
ja és història. Aquests arbres mediterranis
són ben apreciats pels veïns de la zona,
que s’aventuren (diu personal vinculat a
l’imponent teatre de les columnes) a picar
les branques posant una manta a terra
quan és el temps. En deuen fer un oli ex-
quisit, o si més no, un vermut que hi brin-
den els déus de l’Olimp. Ara, diuen que
diuen que a l’ombra d’aquelles soques
han sorgit uns follets inquiets, poetes i in-
nocents, que campen lliurement al so de la
gralla celebrant casaments de serps d’ai-
gua i de foc, i natalicis de cuques incom-
bustibles. Resulta que l’ocell vermell de
bec d’or i repicar d’ales que ha creat la
companyia Artristras ha donat volada a la
dansa i la música tot despertant les muses
de la gespa. En aquest verd que fins ara
enquadrava raonablement aquesta Arcà-
dia del TNC, s’hi descobreix la frescor i
les ganes de passejar-hi descalç.

Ha hagut de ser la dèria de Joan Font,
creador de Comediants i ànima incontro-
lable del teatre al carrer, la que ha fet que a
la gespa hi sovintegin famílies entre set-
mana. Sense arribar a la perillosa concen-
tració del parc de la Ciutadella (col·legues
dels djembes i lloros colonialistes, abste-
niu-vos), els riures de la canalla superen
els decibels del Trambesòs que llisca Me-
ridiana avall. Des del 5 de maig, Artristras
ha demostrat que és possible fer accions
de carrer espontànies i fresques dins la
programació d’un teatre de columnes
neoclàssiques altives, que sovint es veu
com un ésser monumental i tibat. Sergi
Belbel, el director artístic, trenca l’etique-
ta quan assegura que la festa d’aniversari
del seu fill serà al ritme d’Artristras.

El grup, amb més de 25 anys a l’esque-
na, és fidel a un tipus d’accions oníriques
que en fa còmplice l’espectador i que beu
de la iconografia tradicional catalana. És-
sers màgics deambulen amb un bestiari
que fa espetegar pólvora i deixa fums de
colors, vaixells de terra ferma suporten els
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atacs d’una espina gegant de peix. Medu-
sa va ser el tret de sortida d’aquesta invita-
ció a Artristras. El dissabte 5, el públic era
majoritàriament protocol·lari i, amb tanta
camisa de primera comunió i pantalons
sense genolleres, es feia difícil conviure
amb unes bèsties gegantines que nedaven
per sobre dels caps d’una audiència, con-
vertida en onades de sal, a l’envit de la se-
güent sorpresa escènica. Diumenge pas-
sat, Artristras va renovar, tal com estava
programat, el títol. Pluges d’estiu repetirà
encara dissabte i diumenge. En la primera
sessió es notava un públic més entregat,
habitual a pagar entrada en muntatges fa-
miliars de la cartellera barcelonina. De
fet, el joc i el ball dels follets (amb nas de
porc) corre per les cames dels cucs màgics

i es barreja eficaçment entre l’audiència,
tot fent trens de ballaruga. Artristras insis-
teix en el petardeig de baixa intensitat i de
fums de colors. Aconsegueix una comu-
nió orgànica, entre públic i oliveres. Les
olives. Altre cop. Glòria Font, històrica de
la companyia que encarna el follet que
canta en l’explosió de la natura, convida
els gestors del TNC a treure un rèdit del
fruit, de manera semblant a les vinyes que
explota l’Ajuntament de Barcelona. Com
aquell vi que rega recepcions oficials del
consistori, l’oli podria untar amanides
teatrals a la carta del restaurant Can Lluís
del carrer de la Cera. Alfred Fort, l’admi-
nistrador general del TNC, vingut de ter-
res reusenques, potser n’ha pres nota. I els
follets? Ja no descansaran mai més.

Els follets de les oliveres del TNC
la contra | JORDI BORDES

Artristras tanca el cap de setmana vinent el debut del teatre de carrer a la plaça de les Arts

Una imatge de l’espectacle Medusa, als jardins del TNC. / DAVID RUANO.




