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encàrrec, un text sobre el Barça. El re-
sultat, Dia de partit, una peça que només
la professionalitat i complicitat dels in-

tèrprets converteixen en un espectacle mínimament
reeixit juntament amb l’escenografia efectiva de
Rafel Lladó. El text de David Plana refusa un dels
aspectes més excitants del llenguatge esportiu, la
seva analogia amb el lèxic bèl·lic, digne del mateix
Art de la guerra de Sun Tzu, i només utilitza com a
pretext un Barça-Madrid per explicar la relació en-
tre dos personatges, suposadament molt allunyats
però en realitat propers. Aquesta parella és la que
està més definida en la dramatúrgia i, amb el teva-
meva Joan Carreras-Julio Manrique, és el millor de
l’espectacle. Carreras ofereix una interpretació cò-
moda, d’aquella timidesa i nerviosisme ben treba-
llat en aquest Ventura, professor universitari, polí-
tic caigut en desgràcia, menystingut i apartat pel
seu propi partit després de ser expulsat del govern.
Ara necessita tornar al cercle natural i què millor
que seure a la llotja presidencial el dia del gran
matx. Ho aconseguirà gràcies a Fredy, expresidiari
que sobreviu a base de negociets foscos mentre in-
tenta tornar a la societat llegint gènere d’autoajuda.
Manrique ja portava incorporat de casa aquest per-
sonatge tarambana –una mica Àlex de Porca misè-
ria– a qui recargola encara més fins a brodar la part
més tràgica i violenta.

La resta de personatges, més apuntats que cons-
truïts, adquireixen aires d’arquetipus a mans del di-
rector. Rafel Duran ha fet de Maria Molins una do-
na de la neteja que no arriba ni de lluny a la gràcia
d’una Juani, aquí tota crispació i moviment forçat.
Per la seva banda, l’autor l’ha farcida amb tots els
tòpics: embarassada de Fredy, exprostituta, aficio-
nada a les drogues i amb intervencions del tipus:
«Necessito un home menys insegur i menys menti-
der, és a dir, menys home.» Exasperant. Aquesta
dona té la seva homòloga en l’esposa de Ventura,
Maite (Chantal Aimée), professora universitària
brillant, a qui sí que el poder, encarnat en Pujades,
vol al seu costat per treballar i per altres afers pen-
dents des de l’enamorament en temps universitaris.
Pujades, un Félix Pons professional, és un polític
gens versemblant. Duran aposta per la caricaturit-
zació, que no sàtira intel·ligent, i mostra un alt càr-
rec del govern que quan rep la visita de Ventura al
despatx es comporta talment com si fes un míting:
increïble davant del millor amic de joventut, incre-
ïble en un espai privat, increïble perquè sempre hi
ha un protocol de comportament.
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● El retorn del Naumon,
el vaixell que va reflotar
La Fura dels Baus el 2004,
no va ser complet fins ahir,
quan hi va tornar muntar el
padrí del vaixell, el Rami-
ro, el mig ase català («Nos-
altres no volem ser racis-
tes, ja ens agrada que sigui
una barreja d’espècies»,
comenta Carles Padrissa,
un dels fundadors i codi-
rectors de la companyia).
El vaixell va tornar diven-
dres a la nit, després d’una
llarga travessa convertida
en interminable per culpa
d’un accident de navega-
ció. La topada amb el vai-
xell mercant es va produir
quan ja gairebé eren al port
de Taiwan, on havien de
representar el macroes-
pectacle Naumàquia. La
funció es va poder fer però
l’autoritat portuària no els
va deixar tornar a alta mar
fins que no el reparessin.
El cost ha estat de 75.000
euros (25.000 els ha pagat
l’assegurança) però com-
plicacions amb el motor
han obligat a fer-hi altres
reparacions a les Filipines
(deu dies) i Singapur (deu
dies més). Aquest ha estat
un altre contratemps que
ha acabat absorbint els di-
ners oferts per la compa-
nyia d’assegurances. Ahir
el Ramiro va tornar a pujar
dalt de la plataforma. Pa-
drissa està convençut de la
idoneïtat del projecte, que
s’ha avançat un pèl massa,
segons la visió dels esta-
distes. Si no hi ha un canvi
de sensibilitat amb les ad-
ministracions, el vaixell
tornarà a la cua de desguàs
on va trobar l’indult de La
Fura. El fet que les institu-
cions culturals es fessin el
desentès haurà estat més
contundent que aquell vai-

xell mercant carregat de
contenidors que va topar
amb el trencaglaç per, tot
seguit, continuar la seva
marxa sense respondre a
les demandes per ràdio del
Naumon.

Padrissa és un home de
teatre engrescador. La idea
d’adquirir un vaixell i
transformar-lo en un con-
tenidor cultural neix del
muntatge per a la inaugu-
ració dels Jocs Olímpics.
El calendari del vaixell
preveu fer «la ITV mari-

na» al juny i navegar cap a
Palma i Cartagena, en una
iniciativa cultural finança-
da per la Caja de Ahorros
del Mediterraneo. Per a
principis de mes, es busca
un port del Principat que
vulgui acollir-los per re-
passar l’òpera Orfeu de
Monteverdi, que ja van es-
trenar l’any passat a la bo-
dega del Naumon.

El capità Francesc Oli-
veras deia, ahir, que s’aco-
miadava del Naumon. El
substituirà el valencià es-

tablert a Palma Eduard Ro-
dríguez. Oliveras hi ha es-
tat sis mesos, quan tenia
previst estar-n’hi quatre.
Per Padrissa, el més dur ha
estat no poder veure la filla.
La webcam no substitueix
el contacte? «Al mar no hi
ha internet.» El Ramiro no
s’exalta per les noves tec-
nologies, ni per les penú-
ries econòmiques. Menja
plantes salades i, com a
premi, un rossec de pa. Tan
dur com el trencaglaç.
Qüestió de perseverança.

El «Naumon», que ha trigat quatre mesos i mig a tornar de Taiwan després d’un accident amb
un vaixell mercant, continua tossut amb la fidelitat al Ramiro, el ruc català apadrinat el 2004
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● Un primer sondeig ar-
queològic a la Balma de la
Massana –un petit abric
rocós situat a la serralada
del Montsec, al municipi
d’Alsamora (Pallars Jus-
sà)– ha posat al descobert
un nou jaciment neolític
en el qual es podrien docu-
mentar també ocupacions
del paleolític superior
(30.000 - 9.000 anys abans
d’ara). «De moment –ex-

plica Àlex Solé, codirector
dels treballs juntament
amb Amèlia Bargalló i
Juan Ignacio Morales–
aquesta primera interven-
ció ens ha de permetre es-
tablir el marc cronocultu-
ral de la seqüència per po-
der afrontar en el futur una
excavació en extensió del
jaciment.» Segons apun-
ten els arqueòlegs, vincu-
lats a l’IPHES (Institut de
Paleoecologia Humana i

Evolució Social), s’han
identificat dos nivells ar-
queològics que possible-
ment es corresponen amb
el neolític epicardial (fi-
nals del neolític antic), se-
gons s’ha deduït de les
nombroses restes ceràmi-
ques localitzades, més de
200 fragments. També
s’ha detectat una gran
abundància de peces de la
indústria lítica i restes fau-
nístiques. «Majoritària-

ment són eines de sílex,
amb presència d’elements
realitzats en quarsita.» Pel
que fa a la fauna, predomi-
nen les restes de bòvid,
suids i ovicàprids.

En pròximes campa-
nyes intentaran confirmar
la presència d’ocupacions
paleolítiques, i s’ampliarà
la superfície d’excavació
per tal d’identificar la fun-
ció de la cova i la seva dis-
tribució.

Un sondeig posa al descobert un nou
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