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Un no acaba d’entendre l’ani-
madversió que, fins a un
cert punt, ha provocat

aquest darrer text de Sergi Bel-
bel, Mòbil. I un tampoc no vol en-
trar en cap joc de sospites de les
raons possibles d’aquesta ani-
madversió. En qualsevol cas, des
de l’estrena d’aquest muntatge a
Barcelona, al Teatre Lliure, des-
prés de Reis, s’ha establert una
mena de doctrina oficiosa sobre
Mòbil segons la qual es tracta d’un
espectacle indigne d’un teatre

com el Lliure. Un muntatge amb
una voluntat purament comercial
que arrenca d’un text superficial
que ni la direcció de Lluís Pasqual
ni el treball actoral no han pogut
salvar. Discrepo, discrepo rotun-
dament, i espero saber-me expli-
car. Qui conegui més o menys bé
la carrera de Sergi Belbel en l’es-
criptura dramàtica haurà de con-
venir immediatament que el text
de Mòbil encaixa perfectament en
les seves inquietuds temàtiques i
formals. Hi ha un tema recurrent
en la dramatúrgia de Belbel, el de
la incomunicació, el de la solitud
immensa de l’ésser humà en l’e-
xistència, que tota l’escriptura te-
atral posterior a Beckett ha trac-
tat a partir d’una recerca lúdica i
descreguda de formes originals.
Belbel, que es va inscriure en una
escriptura dramàtica postmoder-

na des dels seus inicis, no ha aban-
donat mai aquest tema encara que
a les seves obres apareguin molts
altres motius relativament impor-
tants, i el realment interessant és
de comprovar quina forma dramà-
tica ha bastit en cada obra per ac-
cedir novament al gran tema. 

Mòbil és això, un nou pas, i un
pas del tot seriós, que a més a més
ha sabut captar les possibilitats
dramàtiques de l’enginy de la te-
lefonia mòbil: ¿que potser hi ha al-
guna manera més actual d’engal-
tar un monòleg sobre un escena-
ri que a través d’un mòbil? Em
sembla indiscutible: Mòbil ens re-
torna, malgrat les aparences, al
Belbel de sempre. Un Belbel que
no és precisament superficial,
sinó que sempre amaga un crit de
cor de tragèdia grega sota la ga-
nyota d’una rialla postmoderna.
El joc formal, que sempre ha fas-
cinat l’escriptor –caldrà recordar
Tàlem?, i Carícies?, i, més recent-
ment, La sang?–, es torna a fer pre-
sent al llarg d’aquestes vint-i-tan-
tes escenes encadenades de ma-

nera equívoca, capaces d’obrir in-
terrogants de trama en l’especta-
dor i de suggerir-li motius de re-
flexió. Això sí, sense cap voluntat
de transcendència ni de discurs
moral, perquè aquestes no són ca-
racterístiques de l’escriptura de
Belbel. Aleshores, què ha passat?
Potser sóc injust, però al meu pa-
rer Pasqual no ha entès correcta-
ment el text. O, més exactament,
la seva opció no és precisament la
que el podia afavorir més. 

Certament, hi ha bastants mo-
ments de l’obra en què el to parò-
dic i fins el contingut desvergonyit
demana una sobreactuació dels
intèrprets, però no crec que la so-
lució de convertir el seu treball en
una sobre-sobreactuació –discul-
pin-me: faré servir aquest con-
cepte inventat– afavoreixi el text:
n’oculta les seves potencialitats
reflexives fins a provocar, en de-
terminats moments, que el que
estem contemplant es convertei-
xi en una mena de dramatització
d’una «movie» d’adolescents. (Si-
gui dit entre parèntesis: el que no

s’entén, però, és que alguns que
s’escandalitzen per això hagin
aplaudit que el Lliure munti
autèntiques «movies» d’adoles-
cents com són les obres de Carol
López). 

Per exemple: Marta Marco no-
més comença a fer una actuació
tolerable –fins aleshores, un es
pregunta què li ha fet la pobra ac-
triu al director, per tractar-la així–
quan apareix borratxa, perquè
l’embriaguesa és ja en si mateixa
un estat natural de sobre-sobre-
actuació. O un altre exemple: la
sobre-sobreactuació acaba llan-
çant per la borda l’interès enorme
d’un tema que Belbel ha tractat de
manera valenta com és la sexuali-
tat de les dones grans, que queda
en pura farsa. Una llàstima. Mas-
sa coses queden aigualides en el
mar de la farsa (el pitjor de tot: el
redoblament de la farsa en pica-
des d’ullet com els cants de «rap»
i les arts marcials), i no, no era
això. Calia menys traç gruixut per
poder observar les subtilitats del
quadre.

Belbel malinterpretat
Crítica de Teatre

«Mòbil», de Sergi Belbel. Intèrprets: Rosa
Novell, Marta Marco, Maife Gil i Carles Fran-
cino. Producció: Teatre Lliure, CAER i Tea-
tro Arriaga. Escenografía: Paco Azorín. I.lu-
minació: Albert Faura. Música: Roc Mateu.
Direcció: Lluís Pasqual. Teatre Municipal
de Girona, 24 de febrer de 2007
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Europa Press/DdeG, Barcelona. 
La Generalitat vol que el nivell
d’anglès sigui un filtre a l’hora
d’entrar en els màsters universi-
taris i premiarà amb un finança-
ment extra aquelles universitats
públiques que decideixin aplicar-
hi un nivell d’excel·lència més
fort. El conseller d’Innovació,
Universitats i Empresa, Josep Hu-
guet, va subratllar ahir que l’an-
glès «hauria de ser una condició
indispensable, almenys per entrar
als màsters».

Huguet va assenyalar que «no
té sentit entrar en el sistema de Bo-
lonya de màsters europeus i que
l’anglès no sigui un filtre», tot i que
va reconèixer que, en lloc de ge-
neralitzar-ho, «seria més assenyat
premiar les universitats que el vul-
guin posar» perquè, primer, el Go-
vern de la Generalitat ha de posar
«les condicions». 

Huguet ha indicat que cal que
«es faci immersió lingüística d’an-
glès en algunes assignatures d’ESO
i Batxillerat», alhora que valora
positivament que es prevegi a

Primària, com demostra l’esbor-
rany del decret de la Generalitat
que ordena el currículum en
aquesta etapa. En referència a la
possibilitat d’introduir l’anglès en
el grau, Huguet va afirmar que
«depèn de cada universitat», però
va avançar que les que així ho de-
cideixin rebran més ajudes «per
avançar cap al multilingüisme».

El conseller Huguet va apun-
tar que «no s’han de descartar al-
tres llengües» per recuperar el re-
tard lingüístic respecte a la resta
de països d’Europa. El conseller
va posar èmfasi que «la posició de
partida ideal seria que tothom ja
tingués el nivell bàsic d’anglès». 

Finançament
El responsable d’Universitats

advoca per utilitzar mètodes ex-
trapressupostaris pel finança-
ment d’infraestructures univer-
sitàries, possibilitat que nego-
ciarà amb d’Economia i Finances
als pròxims pressupostos.

Huguet es va va referir a la uti-
lització de fórmules com la cessió

de sòl a través de l’empresa pú-
blica ICF Equipaments, que és la
que utilitza Economia per al fi-
nançament i construcció de co-
missaries, jutjats, centres d’aten-
ció primària (CAP) i escoles, però
que fins ara mai no s’ha utilitzat
per a universitats.

El conseller va expressar que
cal utilitzar aquesta possibilitat
que no computa com a deute au-
tonòmic «quan es vegi que a curt
termini l’increment pressupostari
sigui impossible d’assumir en un
pressupost habitual». Huguet va
raonar que «les necessitats s’han de
cobrir ara perquè es puguin posar
en funcionament ràpidament les
noves infraestructures i extreure'n
rendiment social». «Després ja ho
pagarem per etapes», va dir.

Tanmateix, el conseller Josep
Huguet va matisar que «no es pot
abusar» d’aquest sistema –im-
plantat pel tripartit en la seva pri-
mera legislatura– i va subratllar
que la planificació seria fruit d’un
treball «coordinat» entre les con-
selleries d’Innovació, Universi-

tats i Empresa i Economia i Fi-
nances, de qui depèn ICF Equi-
paments. 

Pressupostos
El conseller va indicar que els

pressupostos d’universitats estan
«determinats per tres eixos», una
dels quals «està molt definit», com
és el Pla de finançament per a la
millora de les universitats públi-
ques catalanes, que preveu 455
milions d’euros addicionals fins al
2010 per a la seva adaptació a l'es-
pai Europeu d’Educació Superior
(EEES). «La novetat d’aquest pla
és que garanteix els serveis mínims
a tots els centres, però en el pressu-
post els grans creixements van a pa-
rar a una partida variable en fun-
ció dels objectius aconseguits», va
manifestar el conseller Huguet.

Aquests indicadors inclouen el
nivell d’investigació que produeix
la universitat, el multilingüisme i
l’oferta d’anglès, l’adaptació a
l’Espai Europeu d’Educació Su-
perior (EEES) o el rendiment
acadèmic.

La Generalitat exigirà un alt nivell d’anglès
com a requisit per accedir als màsters
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Donarà diners extres a les universitats que en potenciïn l’ensenyament

ACTUACIÓ. Un moment de la presentació del CD dissabte al Teatre Municipal.
JOAN COMALAT

DdeG, Banyoles. 
El Teatre Municipal de Banyoles
ha acollit la presentació de Fra-
gile, el darrer CD del grup Pra-
ga. Amb una escenografia molt
cuidada i aprofitant les condi-
cions acústiques del recinte, la
formació banyolina van presen-
tar les diferents cançons que for-
men el treball. L’escenari era ple-
na de teranyines i objectes enga-

viats. Els membres de Praga són
Carles Sucarrats (guitarra, veu i
samples), Lluis Celrà (guitarra),
Isabel Ametller (veu), Miquel
Pascal (baix) i David Güell(bate-
ria). Praga continua el procés de
vehiculació d’un públic cada ve-
gada més fidel, amb una correc-
ta posada en escena i amb melo-
dies en què es conjuguen una
base sentimental i evocadora.

Praga presenta «Fragile» al
Teatre Municipal de Banyoles

MÚSICA

P. Vázquez/Efe/DdeG, Granada. 
Cristòfor Colom va tenir la
síndrome de Reiter i no gota
com es va creure en el seu mo-
ment, va explicar ahir el met-
ge i professor de la Facultat
de Medicina de Granada An-
tonio Rodríguez Cuartero. El
metge defensa que Colón va
morir per una possible parada
cardíaca, pobre i sent un des-
conegut pels coetanis. Cinc
segles després de la mort, la
figura de Cristòfor Colom
amaga encara diversos miste-
ris, per la qual cosa Rodríguez
Cuartero ha estudiat i analit-
zat totes les proves sobre les
seves malalties per aclarir
aquest aspecte desconegut
del descobridor d’Amèrica. 

El citat expert va assenya-
lar que, malgrat que els pri-
mers anys de vida de l’almirall
són un enigma, la vida patolò-
gica és coneguda gràcies al
diari i escrits del seu fill Her-
nando i del religiós Bartolo-
mé de Las Casas: «A través
d’aquests textos podem recom-
pondre la història clínica de
Colom gairebé completa, però
cal saber interpretar-los», va
apuntar el metge. Rodríguez
Cuartero raona que Colom no
va poder tenir gota –patologia
que s’esmenta amb freqüèn-
cia en els esmentats textos–
pels antecedents familiars i
símptomes que va presentar.
Segons el metge, el descobri-
dor va morir malalt, sense res,
decebut i en el més complet
anonimat. Cuartero diu que,
per l’edat a la qual va morir, no
va poder patir malalties respi-
ratòries –«no va fumar mai»–
i, segons ell, la mort li va ve-
nir per un decaïment orgànic.

Un metge diu que
Colom va morir
pobre, vell i 
a causa d’una
parada cardíaca
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