
del poble. Altres línies més avan-
çades vigilaven els franquistes em-
plaçats a Montilla, a 15 quilòme-
tres. Els milicians posen sobre la 
trinxera (entre aquests hi ha el fa-
mós caigut), hi salten i apunten. 
En dos casos, el fotògraf està dret 
sobre la rasa, donant l’esquena a 
l’enemic.

Carregant contra 
la pròpia caserna

En les fotografies assenyalades en 
blau, els homes posen amb Espe-
jo (base d’una força de milicians, 
carrabiners i soldats) al fons o fan 
càrregues turó amunt, en direcció 
(després de comparar les fotografi-
es amb el terreny) a la localitat.

Avanç a pit 
descobert

En les fotografies assenyalades en 
morat els milicians evolucionen a 
pit descobert turó avall. L’horitzó 
permet identificar el lloc. Una ve-
gada, el fotògraf se situa al davant 
de la boca dels seus fusells. H

cultura / espectacles 23 DE JULIOL DEL 2009 63DIJOUS

C ada tants anys, l’escrip-
tor Jorge Ibargüengoitia 
oblidava que no li agrada-

va l’òpera. Anava amb absurd en-
tusiasme a una funció i maleïa la 
seva pèssima memòria. Una cosa 
semblant em passa amb la terra 
verge. De manera incorregible, 
pertanyo a la legió de presoners 
de l’asfalt que es relaciona amb la 
naturalesa a través del supermer-
cat.  De tant en tant, l’estiu em 
dóna l’oportunitat d’anar on les 
hortalisses i els pollastres estan 
en ple creixement; oblido els so-
bresalts i les incomoditats de vi-
atges anteriors, i accepto amb in-
justificable ànim d’explorador. 
Una vegada hi sóc, recordo les 
moltes coses que ignoro de l’ho-
ritzó on rauquen les granotes.
 Fa uns dies vaig estar a la gran-
ja d’uns amics. Em va sorprendre 
l’esforç amb què cultiven la terra 
i la proximitat que tenen amb els 
animals. A l’entrar en un corral 
van dir: «Vigila amb el gall dindi; 
et mira de manera estranya». La 
veritat, jo no havia advertit que 

em mirés de cap manera. Em va 
sorprendre la perspicàcia dels 
meus amics. Minuts després van 
afegir: «Acaba de perdre la seva 
parella; per això desconfia dels 
intrusos». Ells coneixien la histò-
ria sentimental de cada un dels 
seus animals. Em va commoure la 
forma en què els humanitzaven. 
Després vaig saber que els huma-
nitzaven d’una manera molt lite-
ral: el gall dindi va perdre la seva 
parella perquè els meus amics se 
la van menjar. Jo mateix l’havia 
provat en un paté. 
 «Potser el gall dindi la va en-
sumar en el teu cos», va comen-
tar el meu amic. El que semblava 
una faula d’entesa entre l’home 
i l’animal es va convertir en una 
paràbola de la depredació.
 A la meva infància, les famílies 
solien criar un gall dindi al terrat 
per menjar-se’l per Nadal. Quan 
arribava el moment d’emborrat-
xar-lo perquè no s’adonés que li 
tallarien el cap, ja li havíem aga-
fat afecte. A poc a poc, preferim 
comprar galls dindi congelats. 
Són menys gustosos, però igno-
rem els problemes que han tin-
gut per arribar a la nostra taula. 
 «Et veig trist», va dir el meu 
amic en el sopar. Per convertir 
la depressió en lliçó vaig pensar 
que, sigui en un corral o al taller 
d’un artista, les matèries prime-
res són crues, dramàtiques, gai-
rebé fastigoses. Darrere de cada 
gall,  cada simfonia, hi ha un do-
lor que s’ha convertit en plaer. H

Estranyesa de 
la naturalitat

JUAN

Villoro

«Vigila amb el gall 
dindi, et mira de 
manera estranya», em 
van advertir els amics

deesi

TEATRE 3 PROGRAMACIÓ

El solo de Sergi López obrirà 
la nova temporada del TNC

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

L
a veu se li va trencar a Sergi 
López amb el seu delirant 
monòleg Non Solum, que des-
prés de suspendre’s l’any 

passat tornarà al setembre per apu-
jar el teló del nou curs del Teatre Na-
cional de Catalunya (TNC). Una comè-
dia espanyola, divertida i àcida refle-
xió de Yasmina Reza sobre el teatre i 
la família, obrirà a l’octubre la Sala 
Gran, que acollirà després la reposi-
ció d’El vestit nou de l’emperador i una 
creació coreogràfica d’alta volada: 
In the spirit of Diaghilev, homenatge 
de quatre asos de la dansa contem-
porània (Sidi Larbi Cherkaoui, Javier 
de Frutos, Russell Maliphant i Way-
ne McGregor) en el centenari dels Ba-
llets Russos.   
  A l’octubre, a la Sala Petita, es 
parlarà caló català a El casament d’en 

Terregada, immersió en el món gita-
no de la Barcelona de principis del 
segle XX a partir dels textos de Ju-
li Vallmitjana sobre el casament 
de Terregada amb la puta Patanda. 
Joan Ollé adaptarà i dirigirà El jardí 
dels cinc arbres, de Salvador Espriu, i 
Sergi Belbel, director del TNC, fusi-
onarà dansa i teatre a El ball, d’Irène 
Némirovsky, sobre «la relació terro-
rífica entre una mare i la seva filla, 
a qui impedeix assistir al ball de la 
seva presentació en societat». Anna 
Lizaran i Sol Picó escenificaran el du-
el a la Sala Tallers. El museu del temps, 
un muntatge interactiu sobre la me-
mòria, de la companyia Albena Tea-
tre, i Llits, una creació de Lluís Danés, 
amb música de Lluís Llach i les actu-
acions d’Albert Pla i Lídia Pujol, aco-
miadaran el 2009. 
 La principal novetat del teatre 
és la creació d’una companyia per 

al Projecte T6, de suport als autors 
contemporanis, formada per Jordi 
Banacolocha, Rosa Boladeras, Òscar 
Castellví, Míriam Iscla, Anna Moli-
ner, Joan Negrié, Àngels Poch, David 
Vert i Lluís Villanueva. Els actors tre-
ballaran amb sis joves dramaturgs: 
Carles Mallol (que obrirà el foc amb 
una obra sobre superherois), Mar-
ta Buchaca, Pere Riera, Cristina Cle-
mente, Jordi Casanovas i Josep Maria 
Miró.
 
BALANÇ POSITIU En el balanç de l’exer-
cici 2008-2009, el TNC va aconseguir 
driblar la totpoderosa crisi amb un 
lleuger increment de l’ocupació res-
pecte del curs anterior. Les tres sa-
les van acollir 172.095 espectadors 
(72,76% d’aforament ) i hi va haver 
rècord d’abonaments venuts (3.125) 
i del Nacional Petit (3.794 especta-
dors). «Les xifres reflecteixen la feina 
ben feta; el rigor i compromís del tea-
tre públic amb la societat catalana», 
va subratllar Belbel, que va destacar 
l’èxit artístic i de públic de les dues 
dames (Mort de dama i La dama de Reus) 
i les dues cases (La casa de Bernarda Al-
ba i La casa dels cors trencats). H

L’actor recuperarà 
‘Non Solum’ i Sílvia 
Munt dirigirà una obra 
de Yasmina Reza

Un casament gitano 
en caló català i ‘In the 
spirit of Diaghilev’ 
arribaran a la tardor

les primeres obres

NON SOLUM
Del 17 de setembre al 18 d’octubre 3 El delirant i aplau-
dit monòleg de Sergi López torna a la Sala Tallers després 
de la gran expectació generada l’any passat.

EL JARDÍ DELS CINC ARBRES
Del 19 al 25 de novembre 3 Un recorregut  pels textos nar-
ratius i poètics de Salvador Espriu en un muntatge de Joan 
Ollé amb Ivan Benet i Montserrat Carulla, entre d’altres. 

EL CASAMENT D’EN TERREGADA
Del 15 d’octubre al 22 de novembre 3 Els baixos fons de 
la Barcelona gitana de principis del segle XX segons els tex-
tos de Juli Vallmitjana i amb direcció de Joan Castells. 

UNA COMÈDIA ESPANYOLA
Del 7 d’octubre al 8 de novembre 3 Sílvia Munt dirigeix 
l’obra més ambiciosa i preferida de Yasmina Reza, que su-
posa el retorn de Mònica Randall als escenaris. 
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J «Que després de 25 anys 
d’investigació pugui sortir una 
peça d’informació com aquesta 
és fantàstic i et mostra què 
és realment la investigació 
històrica. Quan penses en 
alguna cosa, passa alguna 
cosa més que et fa replantejar 
el que creies que entenies. 
És natural, bo i saludable», 
va dir ahir el director de l’ICP, 
Willis Hartshorn, que entén la 
intensitat del debat i reconeix la 
importància de determinar què 
va passar. 

J No obstant, Hartshorn creu 
que fins i tot passats «un, dos 
o cinc anys més» de treballs, 
«serà molt difícil que puguem 
dir definitivament sota quines 
condicions es van fer les fotos. 
Fins i tot amb tota la informació 
potser mai sabrem què va 
passar realment».

J El director de l’ICP rebutja 
rotundament que es qüestioni 
el treball de Capa, que mai ha 
deixat de ser retratat per l’ICP 
com un home que va prendre 
partit, que va fotografiar coses 
en què creia i que va viatjar a 
Espanya perquè va veure en la 
seva lluita l’última oportunitat 
per frenar el feixisme: «Sempre 
ha estat clar que tenia una 
posició. El que s’ha de mirar 
és tota l’obra d’un fotògraf 
i preguntar-se si reflecteix 
honestedat i integritat. En el cas 
de Capa, crec que no hi ha cap 
dubte, la seva obra se sustenta 
per si mateixa». Preguntat sobre 
què creu que hauria pensat Capa 
sobre les últimes revelacions 
al voltant de la imatge feta pel 
seu germà, està segur: «Cornell 
també voldria la veritat».

UN ‘SCOOP’ 
«MERAVELLÓS»

LA REVELACIÓ


