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Prop del    
vici
Jordi Julià

Poeta
 a quatre dies 

que celebrà-
v e m  e l  c a p 

d’any, i, de mica en 
mica, es va allargant 
el dia, i encara no 
amb dos mesos dife-
rents celebracions 
ens han abocat al 

carrer: la cavalcada de reis, les passa-
des dels Tres Tombs, i ara les rues de 
Carnestoltes. Des d’època ancestral 
els pobles han fet festes per foragitar 
l’hivern i distreure’s del fred, i una 
època tan lúdica i expansiva com la 
que vivim no podia ser una excep-
ció: el bullici prop del vici. Qualsevol 
excusa és bona per sortir al carrer i 
vibrar conjuntament (fins i tot les 
rebaixes que crea allaus de compres 
compulsives). L’actual hedonisme 
dionisíac busca trencar la rutina i 
l’orgia torna a estar de moda, com ho 
ha explicat el sociòleg francès Michel 
Maffesoli a L’ombra de Dionís (1982) 
i darrerament a Iconologies (2008). 

 El carnestoltes és una de les tres 
accions socials que ocupen l’espai 
urbà (juntament amb les processons 
i les parades militars) que, en aquest 
cas, busca subvertir la jerarquia social 
admesa, amb un caràcter cíclic anual. 
Aquesta descripció del carnaval es pot 
llegir a El fons ritual de la vida quo-
tidiana (1982), obra d’un vallesà de 
Montcada i Reixac, Xavier Fàbregas, 

que els últims anys de la seva vida 
es va interessar per la sociologia 
del quotidià, l’antropologia cultural 
comparada —prenent com a punt de 
referència les tradicions catalanes—, 
i una etnografia descriptiva de les 
nostres terres en alguns volums esgo-
tats o descatalogats. Bèsties, cavallers, 
dracs, dimonis, les formes de diversió 
i Les arrels llegendàries de Catalunya 
(1987) van ser objecte dels seus estu-
dis, que poden sorprendre en un 
home de teatre com ell.

Albert Manent –company d’esco-
la– és inequívoc en les seves parau-
les: “El teatre català no podia haver 
trobat un crític i un historiador més 
ben preparat i l’europeu i el nord-
americà que es feien a Catalunya un 
torsimany més ben triat”. Però, com 
passa del teatre al folklore català? 
Ben fàcil. En el fons, els espectacles 
populars –com el carnestoltes– no 
deixen de ser manifestacions parate-
atrals, les quals eren ben properes a 
l’experimentació dramàtica i al tea-
tre de carrer dels anys setanta. 

Aquest és un bon moment per 
recuperar les seves obres d’estudi 
teatral i antropològic, per saber qui 
som i d’on venim els catalans, pre-
cisament quan enguany es complei-
xen els 25 anys de la mort de Xavier 
Fàbregas, i d’aquí a deu mesos el 
vuitanta aniversari del naixement.
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Granollers

Clara Martínez

Sis instruments de vent, una bateria 
i dos instruments de corda són el 
conjunt que forma el grup Granonet 
de Granollers i que és dirigit pel mes-
tre Martí Ventura. Els membres de 
la formació, que es va crear el juliol 
passat, van oferir a una sala petita 
del Teatre Auditori bastant plena, 
un concert d’una hora de durada que 
girava entorn del disc emblemàtic 
Birth of the Cool, de Miles Davis. El 
públic assistent era totalment fami-
liar, i en bona part estava format per 
alumnes de l’Escola Municipal de 
Música Josep Maria Ruera. Precisa-

La formació Granonet, amb Martí Ventura al capdavant, rememora Miles Davis

Vesprada al so del jazz
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Alguns dels músics de la formació durant el concert que van fer al Teatre Auditori

ment, el concert formava part del 
cicle que organitza el centre.

El nou grup es va crear a partir 
de la formació original de la banda 
de Miles Davis amb trompeta (Ivó 
Oller), saxo alt (Francesc Vidal), saxo 
baríton (Ferran Besalduch), trompa 
(Martí Marsal), tuba (David Parras), 
trombó (Pere Enguix), piano (Martí 
Ventura), contrabaix (Jordi Gaspar) 
i bateria (Joan Vidal). Martí Ventura 
anava presentant cada tema amb un 
toc d’humor que donava com a resul-
tat un ambient proper i familiar. 

Al llarg del concert, els músics van 
interpretar temes de Gerry Mulligan, 
com Venus de Milo. A internet, pre-
cisament, es pot trobar el vídeo en 

què Granonet l’interpreta. Els solos 
de cada instrument no hi van faltar i 
donaven protagonisme a cada un dels 
membres del grup en algun moment 
del concert. 

Els solos del saxofonista Francesc 
Vidal eren constants i donaven un 
toc seductor a algunes de les peces 
interpretades per tot el conjunt. 
Els solos del trompetista Ivó Oller 
també tenien gran part de protago-
nisme i fins i tot, en algun moment, 
tapava el so de la trompeta amb 
la mà, per aconseguir diferents 
sonoritats. Cap al final del concert, 
el grup va interpretar dos temes 
propis, Cirrus (fent referència als 
núvols) i Pallassades. 

CRÍTICA DE TEATRE

El granollerí Pau Miró porta a la Beckett ‘Elèctrics’, un meravellós monòleg 

Poesia en un calaix
‘Elèctrics’, de Pau Miró.
Dir.: Glòria Balañà. Amb Laia Martí. 
Sala Beckett de Barcelona. Dimarts, 9 
de febrer.

Barcelona

Josep Barbany

De vegades, en un calaix oblidat, 
s’amaguen petites joies que un ha 
escrit fa molt de temps i gairebé 
ni ho recorda. Textos meravellosos 
que sota la pols amaguen intacte un 
potencial teatral que està esperant 
una oportunitat. I així és presen-
ta Elèctrics, un monòleg escrit pel 
granollerí Pau Miró el 2002 que no 
va veure la seva estrena fins la pas-
sada edició del festival Temporada 
Alta de Girona i que ara ha tingut la 
seva oportunitat a la sala Beckett de 

Barcelona.
Elèctrics és un monòleg en el qual 

la protagonista, Agnès, ens explica 
per capítols la infància, l’adolescèn-
cia i la joventut. Reflexions d’una 
vida aparentment estranya, a contra-
corrent, però que en el fons és més 
normal del que ens agradaria creure. 
L’Agnès ha viscut sempre un pas 
enrere, o un pas endavant, segons 
com es miri, fugint del que tothom 
considera normal i ella viu com a 
mediocre. Badar és la seva afició fins 
que, en créixer, es veu llançada per la 
societat cap el caos i la insatisfacció 
dels quals ha fugit sempre per ins-
tint. L’única opció per no estavellar-
se és “clavar-se els peus al terra”. 

Malgrat que l’autor granollerí 
descriu Elèctrics com un text senzill, 
sense pretensions, el que és cert és 
que sota la proximitat i la naturali-

tat s’amaguen molts dels trets del 
món poètic que al llarg de la seva 
trajectòria com a dramaturg ha anat 
construint i que permeten la creació 
d’històries molt properes i alhora 
belles i complexes. A Elèctrics ja es 
nota el gust de Miró per jugar amb el 
llenguatge, amb el significat de les 
paraules. 

A l’hora de traslladar aquest monò-
leg a l’escenari, Glòria Balañà, la 
directora del muntatge, ha encertat 
la tria de l’actriu. Un monòleg mai 
és un repte fàcil per a una actriu i 
la Laia Martí se’n en surt amb nota. 
Transmet el punt just d’innocència, 
sensualitat i fragilitat que el perso-
natge demana. També està molt equi-
librat el joc audiovisual i el paper del 
músic Lucas Ariel Vallejos, que és un 
element clau del discurs de la prota-
gonista sense necessitat de parlar.

L’actual hedonisme 
dionisíac vol trencar la 
rutina i l’orgia torna a 
estar de moda


