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ElComentari Arnau Puig

La qualitat de les llangors es-
tiuenques s’aprecien molt
més quan s’evoquen des de

les petites frescors tardorenques;
és aleshores que, perduda tota la
feixuguesa de l’esforç hom pensa,
i nota a la pròpia sensibilitat, que
val la pena viure per sentir-se
posseït per les espontaneïtats
que la naturalesa ofereix. Tanma-
teix, plantejar-se la qüestió de
l’estiueig d’una altra manera po-
dria ser estúpid i inútil, especial-

Estiuenca

ment en una societat que des de
fa molt de temps –potser des de
l’aparició de l’assalariat com una
figura social establerta i tipifica-
da– va entendre que els que no
es guanyaven la vida per un apa-
rent rendiment directe del propi
treball sinó que per subsistir de-
penent de la venda, a preu de
mercat, de la seva capacitat
d’acció, se’ls havia de reconèixer
unes vacances pagades que els
farien sentir, un moment, en pos-

sessió d’una lliure disposició del
temps i els farien creure en el seu
incondicionat ús social possible.

El lleure, després del treball, es
podria establir a qualsevol esta-
ció de l’any, però econòmica-
ment sembla millor dedicar els
esforços al temps dels freds. Això
em fa preguntar si les vacances
pagades ofereixen el camuflatge
d’una llibertat alienada, com sos-
pitava el poeta Pere Quart, o bé
aquesta lliure disposició retribuï-

da per no fer res és un dels recur-
sos de les societats estructurades
perquè hom no s’adoni de l’escla-
vatge. Disposar d’un temps sense
que sigui constrictiu potser con-
dueix a una vida estrictament
animal i momentàniament esgoti
les angoixes, però viure per tenir
unes vacances pagades no deixa
de ser, reconeguem-ho, una mala
jugada. Hauríem guanyat en va-
cances retribuïdes però hauríem
perdut qualitat i dignitat.

Viure només per
tenir unes vacances
pagades no deixa de
ser, reconeguem-ho,
una mala jugada de
poca qualitat

ElsPets,
Pastora ielduo
Serrat-Sabina,
aTarragona

Oriol Margalef
TARRAGONA

Mentre Catalunya reprèn
mandrosa la rutina postva-
cances, Tarragona espera
ambànsia les festesdeSanta
Tecla, còctel solemne de fol-
klore, sentiment i disbauxa.
Del 15 al 26 de setembre
s’han programat 539 actes
festius,delsqualsnoméstres
seran de pagament. Desta-
quen els concerts de Fango-
ria (dia 15), els Pets (dia 17),
Pastora(dia18),ElSueñode
Morfeo (dia 20) i el duet Ser-
rat-Sabina (dia 22, passant
per caixa).

Santa Tecla aposta pels
macroconcerts (tres l’any
passat, cinc el 2007), i l’am-
pliació del nombre d’escena-
ris. Els concerts de música
ètnica i folk, o les propostes
més personals, com la de
Jaume Sisa, s’han progra-
mat a la plaça del Rei, men-
tre que el parc de les tres
Granotes o el passeig de les
Palmeres segueixen reser-
vats al pop rock independent
i música electrònica. Per als
recitals de gran afluència se-
gueix comptant la plaça de la
Font, a excepció de Serrat i
Sabina, que actuaran a
l’aparcament de Bonavista
(s’hi esperen unes 10.000
persones).

A aquests escenaris s’hi
ha de sumar el Serrallo
(Nawja Nimri i Carlos Jean),
l’avinguda Vidal i Barraquer
(Smokey Stones i Abbey
Road), la plaça dels Sedassos
(músiques tradicionals) i el
Camp de Mart (festival @rt-
e, de músiques avançades i
creacions audiovisuals).

La Part Alta seguirà aco-
llint els actes més emblemà-
tics, però aquest any l’Ajun-
tament s’ha proposat des-
centralitzar Santa Tecla i ha
programat 52 activitats allu-
nyades del centre. És el cas
de la tronada a la plaça de la
Font, que enguany tindrà rè-
pliques en altres barris. ■

Entrevista: Carles Mallol El jove dramaturg empordanès estrena a
la Sala Beckett ‘Molta aigua’, dirigida per Víctor Muñoz i Calafell

“El barri del Raval et permet
un món molt de pel·lícula”
Andreu Gomila
BARCELONA

Carles Mallol (Figueres, 1981) no
para. A principis d’estiu va estrenar
Tres vint-i-set al Versus, que va ser
molt ben acollida per la crítica. Ara
s’afegeix al cicle de nova dramatúr-
gia de la Sala Beckett amb Molta ai-
gua, dirigida per Víctor Muñoz i Ca-
lafell i interpretada per Miquel
Bonet,SandraMonclús,GuillemMo-
tos, Fina Rius i David Vert. Explica la
història d’una parella i una família
durant sis nits. “Una trobada casual
serveix de detonant perquè les vides
d’aquestes persones es vegin afecta-
des”, diu Mallol. S’estrena demà.

Diu que intenta trencar coses cada
vegada que escriu una obra. Què
trenca a ‘Molta aigua’?
Parlo de trencar, però no a nivell de
la dramatúrgia catalana o mundial,
sinó en el meu procés de creació.
Abans de Molta aigua, en les meves
obres només mirava d’explicar
coses, no hi havia misteri. Aquí, en
canvi, he trencat la història. Expli-
co com cinc personatges s’interre-
lacionen. Per una banda hi ha la fa-
mília, pare, mare i fill, i, per l’altra,
una parella. Tots s’uneixen a través
de l’Òscar, el pare, que va cada nit al
Raval i fa alguna cosa. Cadascú,
amb les dades que té, s’imagina què
fa l’Òscar, cadascú es munta la seva
pròpia versió de la història.

És una obra narrativa, doncs?
Es parla molt, però no és una obra
narrativa. Les versions de tots els
personatges s’entrecreuen i xo-
quen. Com a espectador, dubtes
sobre què és veritat. Porto a l’ex-
trem les relacions familiars i entre
amics. Intento que hi hagi misteri.

Què es trenca d’íntim a ‘Molta
aigua’?

Es trenca tot. Tenim una família
que havia patit una crisi molt
forta, fa temps. Però en el mo-
ment en què el fill deixa de confiar
en els pares, tot es trenca de debò.

¿Les relacions familiars són avui
dia impossibles?
Jo estic molt content amb la meva
família. Però aquesta obsessió per
voler-la mantenir unida, mantenir
les aparences, és impossible. He
begut molt de la sèrie A seis me-
tros bajo tierra i del cinema de Mi-
chael Haneke.

El seu teatre, tot i la seva joventut,
és molt estructurat, ortodox.
Bec sobretot de fonts audiovisu-
als: de fet, vaig estudiar primer co-
municació audiovisual a la UAB.
Encara m’estic formant. No m’ha
anat malament seguir una certa

No parleu del Raval dels pinxos i les
putes que tant ha agradat a certa
generació d’autors.
No, no apareixen ni pinxos ni
putes. Hi surt una cosa fosca. Pot-
ser hi té a veure que hi vaig treba-
llar molt de temps amb el meu
grup Àrea Tangent.

Un autor de 26 anys, què espera del
teatre català?
Espero que tiri endavant i que
mantingui l’espectador entretin-
gut. No ha de ser excessivament
intel·lectual ni tampoc una entelè-
quia cultural. Tampoc no hem
d’anar cap a l’entreteniment abso-
lut, però ha de fer sentir coses a
l’espectador. Jo mateix he escrit
Molta aigua amb la intenció de
commoure’m emocionalment, de
remoure l’espectador. A més, és
molt diferent de Tres vint-i-set.

ortodòxia. El que cal, tanmateix,
és no parar de fer coses.

Diu també que és una mica germà-
nic. En què es nota?
Són els autors que m’agraden,
com Meyenburg o Schimmelpfen-
nig, o el director de cinema Micha-
el Haneke. Sempre parlen de rela-
cions crues, personals, portades a
l’extrem.

Quin atractiu té per a un drama-
turg d’ara el Raval?
El Raval em permetia un món
molt de pel·lícula. No surt mai ex-
plícitament a l’obra, però tothom
en parla. El mostro com un barri
fosc, entre modern i antic. Volia
ambientar l’obra en un lloc con-
cret, no que fos abstracta en les lo-
calitzacions. La situació exacta de
l’obra és, de fet, a Gràcia.

Carles Mallol creu que el teatre català ha de buscar, sobretot, entretenir el públic ■ JOSEP LOSADA




