
l dissenyador David Dalmau,
creador juntament amb el seu
germà Custo d’una coneguda

firma de moda, té un problema. La po-
derosa Warner Bross l’ha dut als tribu-
nals perquè, segons aquest gegant de
Hollywood, David va incloure, fa cinc
anys, el conegut canari Tweety de la sè-
rie Looney tunes (el recordareu per la re-
current expressió lindo gatito) en les es-
tampacions de les seves peces de roba.
La fiscalia demana un any i mig de presó
per a David per haver comercialitzat
vestits amb el dibuix de l’ocellet sense
autorització de la Warner. Ahir mateix,
qui això signa va accedir a la web de
l’actor nord-americà Matthew Gray
Gubler, que interpreta el jove doctor
Spencer Reid a la sèrie Mentes crimina-
les, que emeten Tele 5 i la seva filial
FDF. Aquest actor és, a més, un extraor-
dinari dibuixant, cosa que es pot com-
provar entrant a la seva web
(http://www.matthewgraygubler.com) i
clicant l’apartat web page que apareix a
l’extrem superior esquerre de la panta-
lla, un cop s’ha obert (com que triga un
xic, ell mateix recomana «xiuleu mentre
espereu»). Doncs bé, mirant abans-
d’ahir els seus dibuixos amb una com-
panya de redacció, la noia va quedar for-
ça sorpresa per la similitud que alguns
d’aquells ninotets tenen amb els meus
personatges de la tira d’en Sísif. I ahir al
matí, un altre company del diari, el mag-
nífic caricaturista Quel, em va comentar
exactament el mateix. Més encara, la
companya està convençuda que el se-
nyor Gray Gubler ha d’haver vist, per
força, les meves tires. Penso que si ell
veiés els meus treballs també podria su-
posar que jo els faig inspirant-me en els
seus. I com que estic absolutament se-
gur que ni una cosa ni l’altra s’ajusten a
la realitat, sobretot pel que fa als models
en què baso els meus ninots, que són
cent per cent fills d’una imaginació
(surrealista) pròpia, també estic autorit-
zat a pensar que els germans Dalmau te-
nen prou talent i són prou creatius per no
haver de pispar a ningú cap ocellet, per
més simpàtic que sigui. Esperem,
doncs, que la demanda de Warner Bross
quedi en no res.
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artell promocio-
nal de la peça tea-
tral La síndrome
de Bucay, de Joan

Gallart.
Hi ha relacions que sem-

blen tocades pels astres.
Vincles que es creen en un
moment donat i acaben per
marcar la vida, en aquest cas
professional, d’un grup de
persones. Podríem dir, sense
por d’equivocar-nos, que
aquesta és la història feliç
d’un autor teatral que ha
aconseguit col·locar en poc
temps dues de les seves
obres a la cartellera barcelo-
nina. Dues obres que han re-
but bona crítica i, sobretot,
que han obtingut el beneplà-
cit d’un públic exigent i poc
donat a fer concessions. Es
tracta de les peces Sexe,
amor i literatura i La sín-
drome de Bucay totes dues
sorgides de la creativitat del
veí de Santa Susanna Joan
Gallart i que ha tingut com a
protagonistes una parella de
joves intèrprets de gran ver-
satilitat. Un és el pinedenc
Xevi Gómez –magnífic com
a Lluquet en els sempre ce-
lebrats Pastorets de Folch i
Torres– i l’altre és el mal-
gratenc David Verdaguer, el
recordat reporter del bigoti
del programa Alguna pre-
gunta més?. Tots dos es van
embrancar en la creació de la companyia
Donsamí Magradat que es va estrenar
amb Sexe, amor i literatura al Versus Tea-
tre el setembre del 2008 i que va ser pror-
rogada per la bona acollida dels especta-
dors. La sala petita del Teatre Gaudí va
comprar la peça i la va mantenir en cartell
durant tres mesos més. Un fet que va fer
més planera la possibilitat de retornar un
temps després amb els mateixos ingre-
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dients que havien garantit l’èxit.
I tot indica que la història es repeteix

amb La síndrome de Bucay que després
d’estrenar-se el novembre passat també al
Versus Teatre es va haver de prorrogar a
causa de la demanda i que ara es pot veure
al Teatre Gaudí. La peça –que va ser guar-
donada amb el premi Ciutat de Gandia
2008– és, segons els seus protagonistes,
«una comèdia una mica agredolça que

parla, entre altres coses, de
com n’és de casual la vida,
parla de l’amor, de les menti-
des, de les veritats que és mi-
llor no saber, dels secrets, dels
prejudicis, dels moments vis-
cuts amb intensitat, i parla
també de la literatura: de com
pot canviar-te la vida, ajudar a
entendre’t i protegir-te». A
Gómez i Verdaguer es va unir
l’actriu Aida Oset i actual-
ment el paper de David Ver-
daguer ha passat a mans de
Bernat Quintana –qui no re-
corda en Max de la incombus-
tible sèrie de TV3 El cor de la
ciutat?–. I de què tracta La
síndrome...? Doncs planteja
el sempre problemàtic amor
vist des de dos vessants molt
diferents. En Santi és camiller
d’un hospital, enamorat de
l’amor i que un dia desco-
breix la seva ànima bessona
en la persona d’una jove, la
Rosa, que es troba habitual-
ment al bus i que llegeix un
llibre d’autoajuda del medià-
tic i criticat Jorge Bucay. El
seu company de feina, en Ro-
bert, en canvi, és a banda d’un
gran afeccionat a les pel·lícu-
les de l’Oest Americà un per-
sonatge poc donat a grans ro-
manticismes que es planteja
la vida d’una manera molt di-
ferent. Un dia, tots dos van a
buscar un cadàver que resulta
ser el d’una dona que llegia el

mateix llibre que l’estimada d’en Santi.
Sembla que les coincidències no s’acaba-
ran aquí i el retrobament entre els dos jo-
ves «portarà a un desenllaç imprevist i un
canvi en el caràcter prou definit dels per-
sonatges que donaran raó dels efectes le-
tals de la síndrome de Bucay». La síndro-
me de Bucay es mantindrà en aquest esce-
nari fins al 7 de març i segur que no serà
l’última experiència altmaresmenca.
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«La síndrome de Bucay», del susannenc Joan Gallart i protagonitzada pel pinedenc Xevi
Gómez i el malgratenc David Verdaguer, es fa un lloc en el panorama teatral de Barcelona

Cartell promocional de La síndrome de Bucay, de Joan Gallart.


