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AlfredFort,
confirmat
comanou
gerentdelTNC

Redacció
BARCELONA

La junta general del Teatre
Nacional de Catalunya
(TNC) va confirmar ahir el
nomenament d’Alfred Fort
com a nou gerent de la ins-
titució. El responsable i cre-
ador del Festival Trapezi de
Reus substituirà Joan Fran-
cesc Marco, com va avançar
l’AVUI el 16 de març. El fins
ara màxim responsable del
TNC passarà a dirigir el nou
Comissionat de l’Alcaldia
per a la Ciutat de la Música
de Sabadell. Marco era el
gerent de l’escenari de les
Glòries des del 2003.

Les funcions de Fort
seran planificar, dirigir i co-
ordinar les activitats del
TNC. Haurà d’administrar
recursos humans i econò-
mics, tot buscant, sobretot,
augmentar l’entrada de re-
cursos externs que perme-
tin millorar l’autofinança-
ment del teatre. Marco, de
fet, abandona la institució
amb superàvit. L’any passat
va tancar caixa amb un re-
manent positiu de 433.534
euros. A més, el TNC ha en-
trat en un bon cicle positiu,
amb un augment conside-
rable d’espectadors cada
temporada. Fort haurà d’in-
tentar que el govern del
país mantingui el seu nivell
d’inversió un cop acabi de
pagar el 2009 el cost de la
construcció del teatre.

Fort, de 46 anys, va co-
mençar la seva tasca en el
món de la cultura el 1980
assumint aquesta àrea com
a regidor. El 1989 es va in-
corporar com a tècnic de
promoció cultural a l’Insti-
tut Municipal d’Acció Cul-
tural de Reus (IMAC), cen-
tre que va dirigir entre el
1991 i el 1997, quan va pas-
sar a administrar el Teatre
Bartrina de la capital del
Baix Camp. Des del 2005 és
al darrere del Centre d’Arts
Escèniques de Reus. ■

LaciutatdeRusiñol
El Museu Frederic Marès enceta el passeig literari ‘La Barcelona del
senyor Esteve’, un viatge pels escenaris de la novel·la de l’escriptor

Aina Mercader
BARCELONA

Fa cent anys que l’editor
Antoni López va publicar
L’Auca del senyor Esteve,
una de les novel·les més
conegudes i estudiades del
prolífic Santiago Rusiñol
(1861-1931). En aquest
llibre, que s’ha convertit
en obra de teatre en múl-
tiples ocasions, l’autor
aconsegueix fer un retrat
–ben irònic– de la Barce-
lona del seu temps, que
canviava a passos gegan-
tins per rebre l’Exposició
Universal del 1888.

La Barcelona del senyor
Esteve. Passeig literari és
una proposta de l’Ajunta-
ment de Barcelona que

s’afegeix a l’Any Rusiñol
que l’Ajuntament de Sitges
celebra amb motiu del 75
aniversari de la mort de
l’autor i que proposa des-
cobrir els escenaris dels
personatges de la novel·la.
L’escriptor crea l’arqueti-

pus literari de la figura del
burgès català, el senyor Es-
teve, propietari de la boti-
ga de vetes i fils La Puntu-
al, situada al barri de la Ri-
bera. I és justament en
aquest barri on hi ha la ma-
joria d’enclavaments del
passeig literari.

Pilar Vélez, directora del
Museu Frederic Marès
(MFM), i Margarida Casa-
cuberta, professora de la
Universitat de Girona,
s’han encarregat de localit-
zar, a la Barcelona d’avui,
els indrets en què transcor-
re la vida dels protagonistes
de L’Auca del senyor Este-
ve. Per als qui els vulguin
descobrir, el MFM, el
Museu d’Història i el Picas-
so venen per 1 euro la guia

La Barcelona del senyor
Esteve. El passeig proposa
parades a l’antic convent
de Sant Agustí, el quarter
d’artilleria que el senyor Es-
teve veia des de La Puntu-
al. “S’ha tractat d’extreure
tots els possibles recorre-
guts de L’Auca”, explica
Casacuberta. Així, planteja
un passeig pel “carrer
Montcada, al Museu Picas-
so, on té lloc l’àpat nupcial
del senyor”. A més, la guia
proposa l’Arxiu Històric de
la Ciutat o el MFM, ubicaci-
ons pròximes a la catedral,
el camí que tantes vegades
fa en carro el senyor Este-
ve. “Així es pot confrontar
el paisatge actual del barri
i el que queda en la litera-
tura”, diu Vélez.

El Museu Frederic Marès acull l’escenografia de la botiga de vetes i fils ‘La puntual’, principal escenari de la novel·la ‘L’Auca del senyor Esteve’ ■ M.A. TORRES

El passeig fa
parades sobretot
en indrets del
barri de la
Ribera i el Gòtic
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D
ues històries. Oxford, 1480.
La capella del New College
és coronada amb un sostre

de bigues de roure. Finals del
segle XX: les bigues comencen a
desfer-se. Els responsables de
l’edifici s’adrecen al cap de boscos
de la Universitat d’Oxford: “Tenim
60 roures grans?”. L’home, amb
un somrís als llavis, respon: “Feia
anys que esperàvem la pregunta.
Quan es va fer la capella, es van
plantar 60 roures per quan es ne-

Els roures d’Oxford i els homes ratolí

cessitessin”. La història la va expli-
car dissabte a Barcelona el músic i
artista Brian Eno: “Això és pensar a
llarg termini. Avui ningú no ho fa”.

Ara ja som al futur en el qual
pensaven els savis d’Oxford fa
mig mil·lenni i la història la conta
Wolfgan Koeppen al llibre Anota-
ciones de Jakob Littner desde un
agujero bajo tierra (Alba Ed.,
2004). Anys 30, Jokob Littner té
una botigueta de segells al centre
de Munic. És un jueu alemany de

nacionalitat polonesa, tot i que
no parla ni un borrall de polonès.
Els nazis no el volen per jueu i els
polonesos, per alemany. La guer-
ra el deixa a la intempèrie i acaba
sobrevivint literalment en un
forat sota terra, a les fosques,
entre el fang, com un cuc, com un
ratolí, com un talp. Al final, s’ar-
renca un dent d’or, últim recurs
per obtenir menjar. Assetjat pels
“caçadors d’homes” (els SS), re-
clòs al subsòl, es pregunta “què

se n’ha fet, del somni d’Ícar?”. Le-
onardo Da Vinci, que tant havia
empaitat en va el vol humà, li res-
pon amb una profecia sobre els
animals racionals: “Veurem com
l’espècie lleonina obre la terra
amb unglades urpes, i com s’en-
terra ella mateixa en les cavernes
pregones, amb els altres animals
a ella sotmesos” (Profecies i al-
tres textos, Angle ed., 2006).

Quina espècie som, ara? Quin
futur estem construint?

Al segle XX hem
baixat al subsòl de la
infrahumanitat. Els
homes hem estat
cucs, ratolins, talps.
Què som ara?

Un altre punt: la Llotja de
Mar, seu del comerç i de
l’art, representada per l’es-
cola de Belles Arts, on as-
sisteix en Ramonet (una
mena d’alter ego de Rusi-
ñol), el fill del senyor Este-
ve, que canviarà el comerç
per l’art, l’escultura.

A la passejada que propo-
sen Vélez i Casacuberta s’hi
poden afegir –a manera de
suggeriment– dues parades
que satisfaran els mitò-
mans. Una, al carrer Prin-
cesa número 37, on va néi-
xer Rusiñol. L’altra, molt a
prop, on mor el carrer, a la
plaça que porta el nom de
La Puntual i on s’ha ins-
tal·lat un rellotge enfilat a la
paret i un bust del creador
d’aquesta ficció. ■


