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Va néixer a Esplugues el 1985 3 Va fer 
els primers passos escènics amb 10 
anys al Teatre del Sol de Sabadell 3 Du-
es etapes a ‘El cor de la ciutat’ 3 Estre-
na ‘El mal de la joventut’ a la Muntaner

Bernat Quintana
Actor

mergentse

A la recerca de nous estímuls

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Li ha coincidit el començament del 
curs a l’Institut del Teatre, on estu-
dia segon d’interpretació, amb l’es-
trena d’El mal de la joventut a la Sala 
Muntaner. Malgrat un full de ser-
veis que ja comença a tenir una llis-
ta de muntatges destacables, Bernat 
Quintana ha posat en lloc preferen-
cial de la seva agenda l’apartat de la 
seva formació com a actor.
 I és que, des de la infància, l’esce-
na ha estat un lloc molt familiar per 
a aquest jove intèrpret, tot i que no 
hi havia tradició a la seva família. 
«Tenia un besavi que havia dirigit, 
però no el vaig conèixer». Es va inici-
ar en el teatre al col·legi i als 10 anys 

ball amb la idea de poder continuar-
los explotant. No és gens habitual».
 Aquest és l’objectiu que vol afron-
tar ara amb el col·lectiu que ha es-
trenat El mal de la joventut, una pro-
ducció de Les Antonietes, que capi-
tanegen dues de les actrius de l’obra, 
Maria Ibars i Annabel Castan. «Hem 
format un grup de gent molt jove. 
Cinc actors encara som a l’Institut, 
i tres som de la mateixa promoció», 
explica. I afegeix que s’ha establert 
entre ells una relació personal molt 
forta, «que ens agradaria poder man-
tenir en altres projectes».
 D’El mal de la joventut en destaca la 
potència d’un text escrit el 1929, en 
un retrat de la joventut alemanya 
d’entreguerres, del qual han tret les 
referències de l’època i han tractat 
amb un llenguatge contemporani. 
«Recull uns joves en conflicte, que es 
barallen, que es pregunten què fer 
amb la seva vida. D’alguna manera 
connecta amb el meu moment actu-
al, quan em qüestiono què n’espero 
del meu treball». H 

ja va pujar a l’escenari del Teatre del 
Sol, de Sabadell. Als 12 vivia el seu 
baptisme a TV-3 amb la sèrie Laura. 
I als 13 ja era al Teatre Nacional de 
Catalunya, amb un paper a El cripto-
grama, que va dirigir Sergi Belbel. Ai-
xò és precocitat.
 Per Quintana resultava un joc di-
vertit, però no semblava tenir una 
vocació ferma per la interpretació. 
Així va arribar a matricular-se en Fi-
losofia, però la segona trucada d’El 
cor de la ciutat el va portar a plantejar-
se si era el moment de prendre’s seri-
osament el joc d’actuar i allunyar-se 
una mica dels filòsofs. Calia ampli-
ar els cursos que havia seguit amb 
Borís Rotenstein i amb Raimon Mo-
lins.
 Quintana també veia que la tele-
visió havia estat una bona escola, pe-
rò no n’hi havia prou. «Et dóna una 

forma de treballar molt àgil i et pre-
para com a actor. Però s’esgota una 
mica i necessitava alguns altres estí-
muls». I això que havia compaginat 
la seva presència en dues etapes del 
culebró amb experiències teatrals 
d’altura.

DUESO I MIRÓ / Per exemple, amb Ma-
nel Dueso va passar pel Grec del 2003 
amb J. R. S. (de dotze anys), una peça te-
atral sobre la pederàstia. Molt més 
recent va ser la seva col·laboració a 
Dublin Carol, un dels èxits de l’any 
passat a la Sala Beckett.
 També ha tingut una doble par-
ticipació en projectes de Pau Miró, 
amb el seu treball a Búfals i Lleons, les 
dues primeres parts de la seva trilo-
gia sobre la família. De Miró en des-
taca la seva manera personal de fer 
teatre. «Crea uns processos de tre-

33 L’altar de morts del Museu Barbier-Mueller.

jOAN pUg

A Mèxic les famílies 
netegen les tombes 
dels familiars i els 
porten aliments i tota 
mena d’ofrenes

Un dia de difunts diferent
Les visites guiades als cementiris i la ruta d’altars mexicans segons marca el ritu 
precolombí inviten a acostar-se al final de la vida des d’una òptica lúdica i positiva

sons populars del país asteca («el que 
no sabe de amores, llorona, no sabe lo que 
es martirio…»).

LA FLOR DE ZEMPOAXOCHTIL / La mort 
és més dolça a Mèxic. Les celebra-
cions pels difunts comencen avui, 
quan les famílies netegen les sepul-
tures dels seus familiars i les ador-
nen amb zempoaxochtil, una flor 
que només brota en aquesta època 
i inunda els camps d’un color ata-
ronjat. La gent acudeix als cementi-
ris amb aliments, música i qualsevol 
ofrena que agradava al difunt en vi-
da. La creença estableix que les àni-
mes dels desapareguts tornen del 
seu lloc de repòs durant tres dies per 
visitar els qui continuen vius. Una 
convivència feliç perquè, al cap de 
l’any, tornaran a trobar-se.

33 Sepulcres 8 Visita nocturna al cementiri del poblenou amb motiu de la festivitat de Tots Sants.

Els coloms salten de nínxol a nínxol 
amb un parrup ominós. Un violinis-
ta interpreta l’Ària de la Suite en re 
menor de Bach al costat d’un panteó 
i aquells acords, tensats enmig de 
la foscor, confereixen més gruix al 
silenci. Encara que esborronadora, 
l’experiència de caminar entre se-
pulcres a la nit, sota la llum de les es-
pelmes i amb l’afegiment de peces 
escollides de música clàssica, resul-
ta estranyament agradable: més de 
500 persones van poder disfrutar-
la dimecres passat al cementiri del 
Poblenou amb motiu de la festivitat 
de Tots Sants.
 Les visites nocturnes només s’or-
ganitzen dues vegades l’any, però 
Cementiris de Barcelona confia a 
augmentar-ne la freqüència arran  
de l’èxit de la proposta. «La iniciativa 
pretén acostar els cementiris a la ciu-
tat –explica Jordi Valmaña, director 
general de l’empresa mixta–. No po-
dem viure-hi d’esquena i més enca-
ra quan amaguen un ric patrimoni 
històric i cultural». Amb aquest pro-
pòsit, tant la necròpoli monumen-
tal del Poblenou com la de Montju-
ïc organitzen rutes guiades en diu-
menges alterns (més informació al 
telèfon 93 484 19 20).
 La passejada vespertina de di-
mecres pel cementiri del Poblenou 
va incorporar la tradició mexicana 
del Dia de Morts amb l’ornamenta-
ció d’una tomba segons el ritu pre-
colombí i la presència d’un trio de 
mariachis. Una peculiar combina-
ció: la penombra, l’aroma de la ce-
ra fonent-se, arcàngels que la bur-
gesia barcelonina es va fer esculpir 
en marbre per als seus mausoleus i 

ÁLVARO MONgE

ACTIVITATS CULTURALS AL VOLTANT DE LA MORT

 Segons aquest costum ancestral, 
el Museu Barbier-Mueller d’art pre-
colombí (Montcada, 14) ha erigit 
per tercer any consecutiu un altar 
de morts, dedicat aquesta vegada 
a l’artista mexicanocatalana Beba 
Pecanins, desapareguda el mes de 
febrer passat arran d’un accident 
de trànsit. Va ser ella qui va adornar 
els altars de les altres edicions (ja se 
sap; la mort arriba sense avisar). La 
seva germana, Marisa, s’ha despla-
çat des de Mèxic per decorar-li el tú-
mul amb el que l’hauria fet feliç, in-
closos els cigarrets Camel que solia 
fumar.
 En realitat, el retaule del Mu-
seu Barbier-Mueller forma part del 

circuit que ha organitzat el con-
solat de Mèxic, juntament amb 
entitats culturals, per divulgar 
aquesta cerimònia. Els altars, em-
plaçats a Barcelona i Terrassa, es po-
dran visitar fins al 8 de novembre 
(www.rutadealtares.org).
 Les arrels prehispàniques perme-
ten que la mort es concebi a Mèxic 
no com una tragèdia, sinó com a 
part d’un cicle. A Occident, no obs-
tant, el fet inevitable ni tan sols en-
tra a les nostres converses. «Aquí sig-
nifica desprendre’ns de tot el que 
ens envolta, les coses i les persones, 
la nuesa respecte al concepte de te-
nir que preconitza la societat consu-
mista», explica la filòsofa Concepció 
Poch. «Per moltes persones, inclosa 
la classe mèdica, acceptar la mort 
és sinònim de fracàs», afegeix Poch, 
autora de llibres com De la vida i de la 
mort (Claret).
 La mort és el gran tema i, tot i 
així, costa pair-la. Potser per això 
mateix és bo acostar-se a la tradició 
mexicana. L’altar del Museu Barbi-
er-Mueller s’obre al públic avui a 
les 19.30. I hi haurà tequila per re-
cordar. H
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