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PUBLICITAT

La  Guerra Civil al Maresme explicada a través de les imatges en

un llibre editat pel diari El Punt amb la col·laboració d’arxivers,

ajuntaments i estudiosos públics i privats. Setanta anys

després, el llarg anecdotari dels nostres avis pren forma

amb les fotografies i els comentaris dels historiadors.

196 planes i prop de quatre-cents documents i

imatges per entendre molt millor com es va viure i

com es va fer la guerra als nostres pobles. Un

llibre per fer memòria. Memòria per la pau.

PVP: 19,50 € Subscriptors d’E Punt: 8 €
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Visca la revolució! Joves
revolucionaris de Pineda de Mar en una

excursió a Barcelona. Tots mostren
orgullosos el puny enlaire, símbol de la

revolució.
Arxiu particular Maria Serrat Ragull

Moneda local. La falta de moneda
fraccionària va obligar gairebé tots els
ajuntaments a emetre paper moneda.

Arxiu Joaquim Colomé

De Diari de
Mataró a
Llibertat. El
dimecres 22 de
juliol va aparèixer
l’últim número del
Diari de Mataró.
L’endemà, el dia
23, el diari va
sortir amb la nova
capçalera de
Llibertat, fins al
final de la guerra.

A partir del 18 de juliol.
A les llibreries del Maresme i a la seu d’El Punt de Mataró (Camí de la Geganta, 7).

Preu especial subscriptors d’El Punt al tel. 902 22 10 10

a Companyia del Nou Teatre de Riga fa un
treball preciosista traslladant a Montjuïc ca-
da racó d’un apartament comunitari de Ri-

ga, la capital de Letònia. Des que es lleven (ence-
nent sempre bombetes de baix voltatge) fins que
culminen una festa a la cambra dels sastres, es pro-
dueixen prou contactes per insinuar que la dona pa-
cient que recull els pixats al marit troba encantador
el músic i aquest li correspon amb un amor tendre.
També és fàcil entreveure el pragmatisme i esperit
de conservació de la segona parella: ella desemba-
lant cada abric per sortir al carrer i tornant-lo a em-
paquetar (per assegurar-se que la poca traça del seu
marit no embruti més del compte). El lavabo, rònec
com la resta de les parets, no té les fotos i la decora-
ció de les altres parets, sempre empaperades. La
cuina també és una habitació desemparada, de pas,
on no es concentren els veïns més que ocasional-
ment, i quasi sense comunicar-se.

No és cert dir que el text és sense paraules. Una
altra cosa és que no se n’entengui cap; o bé que els
mots transmetin informació que no pugui seguir
l’espectador atent de cada mirada, gest, acció dels
personatges. Uns éssers tristos que saben conviure
amb aquesta pobresa i que, de fet, no s’hi rebel·len:
saben subsistir-hi. És un ambient lúgubre, de forta
olor, de dutxes a mig cos i poca voluntat de ventilar.
Arrosseguen els peus i es recolzen amb les falanges
dels dits artrítics però s’estableix una mínima rela-
ció, amb punts d’enveja a vegades, punts de sorna
d’altres i alguns brins de petons.

El públic accedeix al pis per la porta d’entrada,
zigzaguejant pantalons xops acabats de rentar i ob-
servant la pilota desinflada, morta d’avorriment i
els esquís penjats (que sobreviuen pel record). El
pis, ple de passat que esgrogueeix sense cap utilitat,
atrapa l’espectador. Emocionen els personatges en
cert punt solitaris en aquesta vida de comunitat
obligada. La postal és inequívocament letona, dels
antics països de l’Europa de l’Est. El mata-segells
no enganya. És difícil imaginar-s’ho al Raval bar-
celoní. Des d’aquest so de tonades amb vodka adul-
terat, costa veure cap tesi futurista universal, com
planteja el director. L’espectacle, absolutament re-
comanable, trasllada el públic al record alhora que
avança i mostra, com un mirall que fondeja la reali-
tat, la decrepitud individual.

L

teatre | «long life»

Tendra postal
amb segell

� Companyia: Nou Teatre de Riga

Direcció: Alvis Hermanis

Dia i lloct: dijous, 5 de juliol (fins avui) a l’escenari

Fabià Puigserver del Lliure. Festival Grec.

JORDI BORDES

Un instant de l’espectacle. / GINTS MALDERIS

GREC 2007

� Epidaure, el pregoner
del festival Grec, va donar
a conèixer el festival d’es-
tiu, dijous a la tarda al cor
del Raval. Bona part de
l’audiència asseguda a la
plaça Sant Ramon conei-
xien més la marca patroci-
nadora (San Miguel) que
no pas el festival, encara.
Amb una curta perfor-
mance, va arribar aquest
personatge grec i va infor-

mar, com a bon pregoner,
algunes de les actuacions
del cartell. Des de Richard
Clayderman a Chucho
Valdés. Epidaure, que en
una altra vida responia al
personatge de l’ase de
Càsting del Poliorama, va
saber tenir fusta i aguantar
l’atac d’un espontani que
se li va atansar. Fins al
punt de rajar de vi involun-
tàriament la jaqueta d’un
dels nois de San Miguel.

J.B. / Barcelona

Epidaure al Raval

El pregoner del Grec, dijous. / G. MASSANA.




