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Josep Benet titlla
de “covardia
ignominiosa” la
passivitat dels
catalansdeFranco
ambCarrasco

malgrat les gestions del ca-
tolicisme internacional
–fins i tot el Vaticà va inter-
cedir per ell–, va ser con-
demnat a mort i executat.
L’odi a Catalunya va ser el
factor decisiu.

Aquest és el fil ideològic
conductor del relat bastit
per Benet: tot i tractar-se
d’un catòlic fervorós, que
haviadefensat l’Església iels
jesuïtes a les Corts constitu-
ents republicanes, Franco
va donar el seu “enterado”
per afusellar-lo perquè era
un patriota català. “No era

nianarquista,nicomunista,
ni socialista, i ni tan sols era
un home d’esquerra”, recor-
da Benet. En aquest sentit,
resulta rellevant el capítol
sobre la unanimitat de les
reaccions que es van donar
a Catalunya quan es va co-
nèixer el trist desenllaç: tots
els diaris, no només els cata-
lanistes, van interpretar-lo
de la mateixa manera. Fins
i tot la Solidaridad Obrera.

Benetésmoltdurambels
catalans de l’Espanya fran-
quista: el comportament de
quasi tots “es pot qualificar

de covardia ignominiosa”.
Entre els que cita hi ha
Josep M. Trias de Bes, Fer-
ran Valls i Taberner i Miquel
MateuiPla,a favordelpatri-
moni del qual Carrasco ha-
via actuat des de la conselle-
ria de Finances de la Gene-
ralitat. Només el jesuïta
IgnasiRomañà va mourecel
i terra per salvar-lo. I pel que
fa a l’actuació del govern de
la República, remarca que
mai li van donar la mateixa
categoria de pres que tenia
per als franquistes, cosa que
va impedir un intercanvi. ■

Josep Benet, autor d’aquest llibre ■ XAVIER BERTRAL / AVUI

L’home de
Catalunya
a Euskadi

Els nacionalistes bascos van
considerar Carrasco repre-
sentant de la Generalitat a
Euskadi durant la guerra. A
baix, els presidents Companys
i Aguirre. A la dreta, la Catalu-
nya que Carrasco no va veure,
el papa Pius XI i el monument
a Carrasco a Barcelona ■ ACN-
BRANGULÍ / ANGLARILL

Carrasco Formiguera, su encar-
nizado odio a Catalunya” (El
Noticiero Universal). “Franco
ha cedido enteramente a quie-
nes se han entregado a una
labor de exterminio completo
de todo cuanto sea catalán” (La
Vanguardia). “La causa princi-
pal de este asesinato? El ser ca-
talán. Así. Sin hipérbole. El ser
catalán” (Frente Rojo, del PCE).
“Era catalán: criminal nato, por
tanto, para los contrabandistas
del patriotismo cuartelario”
(Solidaridad Obrera, CNT).

viscut. En les seves mans conti-
nuava estrenyent el petit cruci-
fix. En disposar-se a actuar el
piquet d’execució, Carrasco,
amb serena dignitat, digué: «El
que ha estat el lema de tota la
meva vida i que porto al cor
vull que sigui el meu crit en
aquest moment transcenden-
tal: visca Catalunya lliure»”.

La notícia a la premsa no
catalanista: “Franco y sus se-
cuaces han querido demostrar
con el fusilamiento de Manuel

només emet un senyal
quan repassa l’entrecuix.
Tot està al servei d’una in-
terpretació impecable però
fada, on només Anastasia
Hille com a Lady Macbeth
espurneja amb llum pròpia
enmig de l’ensopida pe-
nombra de l’escenificació.
Grans actors collats a la
pura paraula, sense altres
al·licients que alguna
dansa tradicional escocesa
o la processó en cercle on
els intèrprets simulen que
exhibeixen les aparicions
que Macbeth veu en el seu
delirant insomni. No hi ha
olles de bruixa, ni dagues
ni sang: tot es confia a la
saviesa de l’ofici que tan bé
dominen els actors anglo-
saxons. Però les emocions
s’esbraven en la pura dic-
ció. I a l’espectador només
li deixen dir “amén!”.

Macbeth
De Shakespeare. Cia. Cheek by
Jowl.
Teatre de Salt, 1 d’octubre. Temporada
Alta’09

L’arrencada del Festi-
val Temporada Alta
ha estat suosa i ei-

xarreïda. L’imaginatiu Do-
nellan, que al capdavant de
la companyia Cheek by
Jowl ens havia ofert vetlla-
des efervescents i màgi-
ques, ha decidit tancar-se
en banda. Converteix Mac-
beth en una eixuta repre-
sentació d’una militarada,
amb els actors vestits de ri-
gorós negre, amb samarre-
ta, cinturó i botes de sol-
dat. El rei Duncan figura
que és cec, amb ulleres fos-
ques i abric fins als peus.
L’escena és emmarcada
per una mena de pilars
amb estries de fusta que
tan aviat evoquen el bosc
com el palau. L’entrada del
castell de Macbeth esdevé
porteria d’hotel amb les
claus de les habitacions en
els seus casellers, i on la re-
cepcionista despenja l’in-
tèrfon per contestar els
trucs insistents l’endemà
del regicidi. Quan entren
Macduff i Lennox, la infer-
nal guarda els sotmet a una
minuciosa revisió amb el
detector de metalls que

Crítiquesteatre/circ

Un militar eixut
FrancescMassip

ha muerto, vamos a desen-
terrarlo!” i la funció arrenca
amb un discret número de
cingles (no sabem el nom de
cap artista perquè no hi ha
programa de mà i el reparti-
ment ha variat d’ençà del
debut al Nuevo Apolo de
Madrid). En aquest especta-
cle destaquen la contorsio-
nista espasmòdica, el llan-
çador de ganivets, la parca
amb cavall d’alta escola, la
curiositat del número de
dona-mosca de Graziella
Galán i els olímpics (sospito-
sament ocults per la fume-
ra). Però també hi ha les
acrobàcies d’uns kenian
boys que acaben passant el
limbo de foc, una serp albi-
na, màgies seriosa i còmica,
un combinat de teles i una
parella de pallassos sinistres
tenyits de Tom Waits. A la
segona part, en una estra-
nya operació dramatúrgica,
Suso deixa el paper de Nos-
feratu per recuperar dues
de les entrades en què ex-
cel·leix: El cotxe i El rodatge.

La nit del debut vam patir
una escandalosa claca que
ni cal ni fa cap bé.

Circo de los Horrores:
‘Psicosis’
Guió i direcció: Suso Silva.
Teatre Victòria, 1 d’octubre.

Com feia el llegendari
Achille Zavatta a finals
dels 70, en acabat l’es-

pectacle Suso Silva acompa-
nyat de tota la companyia
explica al públic que la seva
és una proposta de renova-
ció i dignificació del circ
“avui que la gent s’ha allu-
nyat de les carpes”. El cert
és que Suso ha fet un esforç
per trobar nous camins
d’expressió i acostar el circ
als joves. Premio Nacional
de circ 2003, Suso ha furgat
en l’imaginari del cinema de
terror per construir una at-
mosfera de monstres, morts
ressuscitats, nenes per-
verses i boires de cementiri.
Una atmosfera esquitxada
d’un humor a estones ama-
ble i a estones xaró, amb
moments de –per a mi– es-
talviable mal gust.

Un Suso transformat en
Nosferatu ordena “¡El circo

Circ al cementiri
JordiJané
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