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agar 70.000 euros per viatjar en
una suite de l’Airbus A-380 és
tot un luxe. No la pot pagar tot-

hom, una xifra així. I m’agradaria sa-
ber quin tipus de persona es gasta els
diners d’aquesta manera i, encara més,
què hi busca, en l’aventura, quin és el
ressort que s’activa per tal de decidir
que se’ls gastarà en un bitllet d’avió,
en un transport ràpid, la finalitat del
qual, tot i els atractius del viatge, és
traslladar una persona d’un lloc A a un
lloc B. Tant en el punt de sortida com
en el punt d’arribada hem de suposar
que la persona en qüestió gaudirà
d’uns plaers determinats (gastronò-
mics, sensuals, culturals) que no està
en condicions de gaudir al llarg del tra-
jecte. És per això que es desplaça. Se-
ria diferent si el viatge es fes en un
tren, en un vehicle a motor o de tracció
animal: aleshores, estaríem parlant de
les emocions que es poden viure en les
distintes etapes, de manera lenta, cons-
cient –la persona– del procés que viu
en traslladar-se d’A a B. En un avió, es
pot demanar una certa comoditat i pot-
ser una copa de xampany i unes bole-
tes de caviar. D’acord. Això és luxe.
Però l’avió va ràpid, molt ràpid. La
gràcia és que sigui ràpid, no pas que et
reporti plaer. Així doncs, hem de con-
venir que pagar 70.000 euros per una
suite del nou avió de la Singapore Air-
lines es justifica, si els tens, partint de
dues teories. Primera: vantar-se dels
calés que val i del fet que tu te’ls has
gastat. La singularitat és un luxe supe-
rior. Segona: poder dir que hi has fet
l’amor, en una suite així, tan alta i tan
cara. Resulta, però, que s’hi ha prohi-
bit les relacions sexuals. Perquè el so-
roll pot molestar els altres passatgers i
perquè, amb les turbulències, algú pot
prendre mal. Els altres passatgers, pas-
si el que passi, estaran tot el viatge
pensant que a la suite hi ha activitat.
Tant per tant, doncs, que n’hi hagi. I,
amb això de les turbulències, què vo-
len que els digui. Trobo que un senyor
que paga 70.000 euros per volar, més
aviat està en condicions d’agrair que hi
hagi turbulències. Segur que l’ajuden
a fer feina.

P
70.000 euros

la columna | JOSEP M. FONALLERAS
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La manera més fàcil de trobar un habitatge

T‘agradaria

una casa de

poble?
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s lúcida la cantarella de Joan Ma-
ria Gual (nét de l’impulsor de
l’Institut del Teatre i exdirector de
la Ciutat del Teatre durant anys i

panys), que el seu avi «havia perdut un
teatre» arran de la millora de les instal·la-
cions. Cal explicar-se. En el penúltim edi-
fici de l’Institut del Teatre, a Sant Pere
Més Baix, l’escenari noble tenia el nom
d’Adrià Gual. Era un tribut just per al que
s’havia tret del magí això d’una escola
d’arts escèniques, allà pel 1913. Quan, fi-
nalment, l’Institut del Teatre va aconse-
guir prou credibilitat institucional per
construir un edifici amb amplis passadis-
sos, grans finestrals i un porxo digne d’ar-
quitecte de prestigi, el nom Adrià Gual va
caure a favor d’Ovidi Montllor. Evident-
ment, seria injust desvestir un sant (un
dels cantants i actors més populars ama-
gat de l’esfera protocol·lària) per vestir-ne
un altre (l’ànima de l’Institut del Teatre).

Aquesta setmana, coincidint amb la
inauguració acadèmica, es va corregir un
oblit imperdonable de set anys, («una in-
justícia de 20.000 metres quadrats», sen-
tenciava irònica una de les conferen-
ciants). La placa commemorativa s’ha
instal·lat al vestíbul, a tocar del mostrador
i a l’esquena dels ascensors. En una època
en què cap construcció sembla que tingui
prou ben assentats els peus (la geomorfo-
logia de la ciutat de Barcelona és més
d’emmental que mai, gràcies a les perfo-
racions del TAV i dels metros), s’ha dis-
posat la placa en un dels pilars de l’edifici.
Un lloc segur. Si més no, si l’ànima
d’Adrià Gual continua reclamant un espai
que el dignifiqui més ara es podrà recol-
zar. Sempre és un consol.

La vida és capritxosa. Si Joan Maria
Gual va cansar-se d’esperar perquè li
aprovessin un projecte per a la Ciutat del
Teatre, que mai ha arribat, aquesta setma-
na pujava a la tarima de l’honor, amb tota
la pompa institucional, per destapar una
placa commemorativa. Fa cosa de dos
anys encara devia confiar que el llavors
regidor de Cultura, Ferran Mascarell, el
telefonaria per donar-li el vistiplau per fer

É

tangible el projecte de la Ciutat del Teatre
imaginat per Pasqual Maragall. Era un
prec que no tenia resposta. Una espera tan
desagradable com la de Lluís Pasqual
amb el seu projecte monumental anterior.
Gual, tocant de peus a terra i rebaixant
l’ambició, tampoc va trobar el deslloriga-
dor i avui el puntal teatral a la muntanya
de Montjuïc continua esperant. Per cert, al
costat de Gual, Celestino Corbacho, pre-
sident de la Diputació que encara és qui
regeix aquest forn català d’actors (des de
fa quatre anys es veu que és imminent el
traspàs a la Generalitat, però no arriba).
En aquestes latituds sembla que el temps
s’adormi. Per trufar la conferència inau-
gural del curs de Rafael Argullol, Dei Fur-
bi aprofitava unes precioses escenes can-

tades a L’illa dels esclaus. Era el mateix
recurs que va utilitzar la Fira del Teatre al
Carrer de Tàrrega per presentar l’edició
del 2006. El teatre és supersticiós i per ai-
xò és difícil trobar actors que aventurin
quin serà el seu nou espectacle. Potser
l’ànsia d’anunciar idees de la família dels
polítics fa fracassar una feina que es con-
solidaria si fos feta a pas de formigueta.

Però tornem a Gual i al moment de des-
tapar la placa (la directora Magda Puyo
duia una faldilla vermella fins als genolls
que feia joc amb la cortineta), peça treba-
llada pel sorneguer Iago Pericot. Eixerit
perquè, mentre Gual estirava la lona de
vellut, ell cantava un llarg «oooh!» enco-
manadís per multiplicar l’aprovació del
resultat de l’obra. Adrià Gual ja és a casa.

La llarga espera d’Adrià Gual
la contra | JORDI BORDES

L’Institut del Teatre homenatja el seu fundador col·locant una placa a l’entrada del vestíbul
del nou equipament, que fa set anys que es va inaugurar

Dei Furbi, posant veu i joc a la inauguració del curs de l’Institut del Teatre. / RITA LAMSDORFF




