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LLIR ENTRE CARDS

Salvador
Sostres

Moltpitjorque
capvent

S
aura ha arribat al
final de la seva car-
rera política tal com
Espanya va arribar a

la fi de la seva preponderàn-
cia imperial. No vam enviar
els nostres vaixells a lluitar
contra els elements. Ja du-
rant les ventades del mes de
febrer va recórrer al mateix
argument. Tal com fan els
mals estudiants, ja només
falta que digui el conseller
que li té mania el vent. Pot
ser que algú trobi durs al-
guns articles meus, però la
duresa extrema és veure el
teu país en mans d’incompe-
tents. Tothom a l’Horta de
Sant Joan sap que durant les
tardes estiuenques sol girar-
se garbinada. Tothom
menys un tal Saura, esclar.
És de primer de parvulari
donar-li la culpa al vent i es-
pecialment si tan previsible
va ser. Ja les investigacions
van desmentir la iguana
quan assegurà que només el
vent era el culpable de la
mort al febrer dels nens del
pavelló de Sant Boi, i fa pocs
mesos vam conèixer tots
aquells defectes de cons-
trucció. Cap conseller no és
culpable del vent, però sí de
no suspendre les activitats
esportives del cap de setma-
na si s’han pronosticat tem-
porals. Al País Basc ho van
fer: i va bufar el mateix vent,
però no hi va morir cap nen.
A l’Horta de Sant Joan tingue-
ren com cada tarda la previ-
sible garbinada. Potser els
voluntaris que fins l’any pas-
sat treballaven al cos de bom-
bers del poble ho haurien
pogut saber, però ja n’havien
plegat perquè Saura els havia
reduït la contractació de nou
mesos a tres i s’havien hagut
de buscar una altra feina que
els permetés guanyar una
mica de diners. De vegades
bufa el vent però després hi
ha el que fem: i a l’Horta, la
coordinació dels comanda-
ments va ser una catàstrofe,
les infraestructures són un
desastre, l’únic camió de
bombers de què disposen és
un Mercedes de fa més de 20
anys que és un altre desastre
i que a sobre aquell dia no va
poder sortir perquè tenia es-
patllats els frens. Les tasques
de prevenció durant l’hivern
van ser també desastroses, la
instal·lació telefònica funcio-
na amb total precarietat i la
connexió a internet no arribà
fins a la setmana passada.
Molt pitjor que cap vent és
tenir Saura de conseller.
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La normalitat es comença a
imposar, però no a tot arreu

Perfi
tornenels
tramvies
Ignasi Aragay
BARCELONA

L’arribada de noves tropes
de l’exèrcit i de 300 guàrdi-
es civils, que immediata-
ment es posen a patrullar
els carrers, té un impor-
tant efecte psicològic a
l’hora de portar seguretat a
la població. Entre d’altres
coses, la nova situació per-
met, per exemple, l’embar-
cament sense aldarulls del
regiment de Savoia amb
destinació a Melilla.

La normalitat es va impo-
sant: el Banc d’Espanya
obre unes hores, el correu
es restableix, es reparen les
conduccions de gas de l’en-
llumenat públic i els rails
dels tramvies tornen a lloc.
El primer tamvia comença
a circular amb regularitat
al vespre.

El misteri dels ‘tios pacos’.
La gent es dedica a visitar
les restes de la magnitud de
la tragèdia, però el perill no
ha passat del tot. En ter-
rats de diversos punts de la
ciutat, sobretot a l’Eixam-
ple, franctiradors descone-
guts –per uns són anar-
quistes, socialistes i lerrou-

xistes, per aquests són
provocadors carlins– es de-
diquen a sembrar el pànic.
Se’ls bateja amb el curiós
nom de tios pacos.

Segueix la lluita a Sant An-
dreu, on es crema una es-
cola de Jesús Maria i la
casa provincial dels Fills de
la Sagrada Família. El ge-
neral Brandeis s’hi despla-
ça amb esquadrons i arti-
lleria i no hi troba oposició.
Els incendiaris han mar-
xat cap a Horta, un barri
fins aleshores tranquil.
Allí, ja convertits en mer-
cenaris a sou –a 7,5 pesse-
tes per cap, cosa que no
està malament–, a mitja-
nit cremen l’església parro-
quial de Sant Joan. Un in-
dividu desconegut, Juan
Alemán, és qui efectua els
pagaments.

La clemència. La preocupa-
ció dels polítics, especial-
ment del líder del Partit Ra-
dical de Lerroux, el regidor
municipal Emiliano Igle-
sias, és assegurar-se que hi
hagi clemència. Molts mili-
tants lerrouxistes s’han im-
plicat en la lluita.

■ Demà: Obren les botigues

Guàrdies civils muntant guàrdia al convent de les monges
agustines ermitanes ■ J. ARGULLÓS

Triomfaunfilm
rodatamb50€
Redacció
BARCELONA

Tot i haver-se rodat amb un
pressupost de només 45
lliures (uns 50 euros), es
pot veure en cines de tot el
Regne Unit i es projectarà
al pròxim Festival de Sit-
ges. La pel·lícula en qüestió
es titula Colin i la va filmar
Mark Price, treballador

d’una empresa de missat-
geria. Aquest gal·lès de 30
anys és el guionista, direc-
tor i productor d’aquesta
pel·lícula, que narra la his-
tòria d’un zombi des d’una
perspectiva poc habitual: la
del mateix mort vivent.

L’actor Alastair Kirton
encarna Colin, un home
que és mossegat per un
zombi, mor i ressuscita

convertit també en zombi.
Els secundaris van ser re-
clutats a través de Face-
book i Myspace.

El rodatge es va fer entre
Gal·les i Anglaterra. Va co-
mençar el 2005 i es va fer
amb càmeres domèstiques.
El muntatge es va fer amb
programes informàtics bà-
sics. La pel·lícula, amb les
habituals escenes sagnants
pròpies del gènere de ter-
ror, dura 97 minuts. La
sang es va simular amb co-
lorant alimentari barrejat
amb aigua. El més compli-
cat va ser trobar una distri-
buïdora. Mark Price diu ara
que es conformaria a gua-
nyar prou diners per fer
una altra pel·lícula. ■

ElGrec,eljardí
delesdelícies

El festival tanca amb un ‘Don Carlos’ de
Schiller dirigit pel premiat Calixto Bieito

Teresa Bruna
BARCELONA

El Grec 2009 acaba amb
tots els honors: la Fundació
Pro Europa ha concedit a
Calixto Bieito el Premi de
Cultura Europeu, una dis-
tinció que fins ara han ob-
tingut Jean Nouvel, Plácido
Domingo, Eduardo Chillida i
Norman Foster. I Bieito és el
director de Don Carlos, una
singular i surrealista versió
de l’obra de Friedrich von
Schiller, per a la qual ha
compartit dramatúrgia amb
el brillant Marc Rosich. L’es-
pectacle –que va inaugurar
la 15a edició de les Jornades
Internacionals Schiller de
Mannheim, destinades a
presentar les obres del filò-
sof– farà una curta estada al
Grec de Montjuïc: del 31 de
juliol al 2 d’agost.

Don Carlos parla de la fa-

mília, l’Estat, l’Església, “les
institucions que s’acaben
menjant l’individu”, diu Bi-
eito. És una òpera teatre,
amb música de diferents
procedències, des del Rè-
quiem de Verdi al pasdoble,
passant per “un moment
Rolling Stones”. Begoña Al-
berdi i Josep Ferrer, que in-
terpreten els ducs d’Alba,
canten en bona part “a cap-
pella” i, en alguns moments,
amb suport de teclats.

Aquest poema dramàtic
no es limita a parlar del reg-
nat de Felip II: “Hi ha moltes
referències a la història més
recent d’Espanya, m’agrada
establir nexos d’unió per
exemple entre una menina
de Velázquez i un raper pas-
sejant per Madrid”, conti-
nua Bieito. Carlos Hipólito,
que interpreta Felip II, des-
criu el rei com “un minusvà-
lid emocional que exerceix

el totalitarisme absolut de
l’home més poderós de la
terra”. Un home que va aca-
bartancant-seal jardí imen-
jant només el que creixia a
l’hort: “Estava fascinat per
Eljardíde lesdelícies,neces-
sitava mirar-lo per alliberar-
se”, apunta Bieito, que s’ha
basat en el quadre per mos-
trar el jardí de l’Escorial.

Jordi Andújar torna a in-
terpretar Don Carlos, subs-
tituint Rubén Ochandiano,
que va tenir un accident:
“Fins a l’últim moment no
ho he sabut, m’he après el
guió en un dia, ha estat una
injecció d’adrenalina!”, diu
l’actor, que ja va haver d’in-
terpretar el personatge in
extremis, amb pinganillo i
text a la mà, a Perpinyà.
Completen el repartiment
Àngels Bassas, Rafa Caste-
jón, Violeta Pérez i Mingo
Ràfols. ■

Carlos Hipólito i Violeta Pérez són Felip II i Isabel de Valois a l’idíl·lic i surreal jardí ■ DAVID RUANO


