
es manifestacions, contramani-
festacions, dicteris, amenaces
de suspensió de militància, de-

claracions a favor, tancaments i la resta
d’actituds personals i col·lectives que
ha provocat la ubicació d’un cementiri
nuclear a Ascó, les imatges de les quals
totes les televisions ens han ofert a bas-
tament aquests dies, a més dels treballs
que hem pogut veure a les planes dels
rotatius d’arreu de l’Estat, han tingut,
fins ara, és a dir, fins al moment de re-
dactar-se aquesta columna, una forma i
un contingut essencialment polítics.
Comença a ser hora que se’ns assaben-
ti dels pros i els contres d’aital instal-
lació en l’aspecte científic. Convindria
que els experts de veritat en el tema
dels magatzems de residus radioactius
expliquessin a la societat, fil per randa,
quins són els avantatges i els inconve-
nients, en aquest cas, els perills, de te-
nir-ne un al costat de casa. Com que fa
molt poc una enquesta de la Generali-
tat entre la ciutadania va palesar la pre-
ocupació de la gent per la mala gestió
dels polítics, potser ja comença a ser
hora que callin una mica, sobretot si es
tracta d’un assumpte en què la majoria
d’ells són llecs, i mirin de fer parlar les
veus realment autoritzades, que seran
força més creïbles que les de qualsevol
patum amb cotxe oficial i altres benefi-
cis inherents al càrrec. És clar que es-
tem parlant d’un tema que, sense que
cap especialista ens en faci cinc cèn-
tims, espanta, i força. Un cementiri –o
magatzem, com s’estima més denomi-
nar-lo el diari madrileny Abc, que de-
fensa la seva existència– de residus nu-
clears no és un abocador de matèria or-
gànica degradable, la proximitat del
qual pot molestar per les males olors i
la proliferació de gavians i altres bes-
tioles que se n’aprofiten nutritivament,
sinó l’ominosa presència d’un material
gairebé indestructible, que amb el pas
dels anys no perd les pernicioses pro-
pietats, ni les gruixudes i robustes pa-
rets de ciment que l’aïllen de l’exterior
són, a llarg termini, garantia de segure-
tat. Potser vostès i jo estarem, d’entra-
da, protegits, però ho estaran, d’aquí a
uns anys, els nostres fills?
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la columna | JORDI SOLER
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a biògrafa del poeta, Antonina
Rodrigo, agraïa el gest de
l’Ajuntament de Barcelona de
recordar l’amor que el poeta te-

nia per aquesta ciutat, «era la seva segona
pàtria», des de l’estrena el 1927 de Maria-
na Pineda al Teatre Goya. L’estudiosa
s’exclama que, tot i la voluntat de recupe-
rar la memòria històrica, set dècades més
tard, no s’hagi trobat encara el cos de Lor-
ca en cap fossa. Des d’ahir al vespre,
l’ànima de García Lorca respira lliure a la
façana del Teatre Goya. El director artís-
tic, Josep Maria Pou, està convençut que
la placa donarà nova energia a especta-
dors i artistes. El nom de l’autor de Ro-
mancero gitano implicarà una nova mira-
da a l’acció que es desenvolupi a l’escena.
García Lorca va rebre els primers aplaudi-
ments com a dramaturg al Goya. I, això,
emociona.

El delegat de Cultura, Jordi Martí, cele-
brava que l’acte «sovint íntim» de desta-
par una placa a una personalitat de la ciu-
tat, ahir fos un acte de multitud. La gent
del teatre s’estima els seus referents. La
proposta de posar aquesta marca ve
d’Herman Bonnín, director de L’Espai
Brossa. Jacinto Bello, president del Cen-
tro Aragonés –on hi ha el Goya–, estava
pletòric. Va fer bé de llogar el teatre a la
casa Focus i oblidar-se de la proposta d’un
supermercat: en una façana d’un súper
mai es posarà una placa que recordi el de-
but teatral de García Lorca, amb la inesti-
mable ajuda de Margarita Xirgu.

Canvi de direcció. Al davant del Teatre
Romea una escultura recorda el debut
professional de Xirgu a l’escenari del car-
rer Hospital de Barcelona. Diuen els
membres de la companyia Romea que, a
vegades, s’ha notat el seu esperit per entre
les fustes i es parla de mil rumors del que
succeïa al camerino a tocar de l’escenari,
de la llavors primera actriu. La Xirgu, que
es va salvar de la Guerra Civil perquè esta-
va de gira representant obres de Federico
García Lorca a l’Amèrica Llatina, va en-
coratjar el dramaturg que no endarrerís la
seva sortida de Granada i es retrobessin a
l’altra banda de l’Atlàntic. Quan ja va ser
massa tard –García Lorca s’havia topat

L

amb la seva jove núvia, la Mort–, Xirgu va
voler tornar però els intel·lectuals de
l’època la van convèncer perquè treballés
per la República des de fora de les fronte-
res. Ella, més tard, va plantejar el retorn a
Catalunya. Els deia als nebots que guarda-
va la clau de casa. Ara García Lorca i la
Xirgu continuen separats. Però no els se-
para un oceà. Els distancia només una tra-
vessia de carrerons humits.

La primera obra de teatre que va estre-
nar Federico García Lorca va ser un sonat
fracàs a Granada. No va sortir pas a salu-
dar. Diu Antonina Rodrigo que Lorca sen-
tia les puntades de peu a les fustes de pla-
tea com si fossin al seu cap. Quan va es-
criure Mariana Pineda, en plena dictadu-
ra de Primo de Rivera, algunes actrius van

refusar-li el guió. No ho va fer la Xirgu, tot
i que ell va advertir-lo de la circumstància.
I que la Xirgu desconeixia aquell jove es-
canyolit, que només era conegut a la Resi-
dencia de Estudiantes. El personatge pro-
tagonista estava inspirat «en la xicota in-
fantil de Lorca», comenta Rodrigo.
Aquesta va morir per la llibertat, al garrot
vil. Xirgu va enarborar aquesta llibertat i
la va pujar a escena. L’èxit va fer que la
parella artística sempre fos fidel. Fins que
la guerra els va separar. L’últim cop que es
van veure, sense saber-ho, va ser en una
funció de Doña Rosita la soltera, el 1935
a les Rambles. Però això ja serà motiu
d’un altre sentit homenatge. La cartellera
té poca memòria. Actes com el d’ahir cor-
regeixen els imperdonables oblits.

García Lorca que estàs al Goya
la contra | JORDI BORDES

Una placa rememora el bateig teatral del poeta a Catalunya amb Margarita Xirgu

Moment en què es va destapar la placa, ahir al vespre. / ORIOL DURAN


