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presència ha reunit
en un pòster les plantes fruiteres dels 

Països Catalans i te’l regalarà
el cap de setmana del 14 d’octubre.

Nesprera

Eriobotrya japonica

Coneixeu les
plantes fruiteres
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yub Khan-Din, autor de Pensaments es-
crits al caure de les fulles, va escriure
aquest text després de la mort de la seva

mare, a causa de l’Alzheimer, amb poc més de cin-
quanta anys. És un text autobiogràfic i, per tant, es-
tem parlant, de manera gairebé inevitable, d’un text
terapèutic per a l’autor, d’una peça en què el drama-
turg britànic d’origen pakistanès mira de fer fora el
fantasma del sentiment de culpa, per no haver tin-
gut una relació afectuosa amb la seva mare, per ha-
ver deixat quelcom pendent entre ells dos, i per no
ser-hi a temps per reconciliar-se, per culpa de la
malaltia. No explica a fons els motius de discòrdia
en la relació maternofilial i no ho pretén. Si de cas,
algunes pinzellades a través dels retrets que el fill,
un inexplicablement excitat i lineal –des del princi-
pi– Xavier Ripoll, li etziba assegut des d’un banc,
mentre ella resta asseguda a terra, incapaç de recor-
dar perquè serveix un banc. Ell demostra en alguns
moments fins i tot repugnància, i renega i fa befa de
la baixa extracció social de la seva família. Tots dos
arrosseguen una tristor infinita, ell en la seva des-
orientació, ella en la seva demència. El fill no sap
com parlar a la seva mare, no assumeix la malaltia
d’aquesta i arriba a desitjar que sigui morta, per tal
de parlar-hi com a un esperit, per tal de tenir una
certesa. Aquest és un dels punts d’interès de la pe-
ça, que engega reflexions sobre la identitat i la me-
mòria. La mare és morta en vida? Hi queda res de la
persona coneguda i estimada en aquell cos vacil-
lant? L’autor afirma que va acabar creient que així
era, aferrant-se a unes reaccions esporàdiques de la
mare, espurnes de consciència que il·luminen la
foscor, però que no desfan el nus dels problemes no
resolts, el que va aparèixer el dia que van fer a la
mare el primer test de diagnosi. Al final, l’autor op-
ta per reconfortar(-se) el públic, amb un record
agradable de manera un pèl forçada, que reforça la
idea que el seu principal objectiu no és la posada en
escena de l’obra.

Muntsa Alcañiz mereix un apart, perquè és qui té
la tasca més complicada, i la seva feina és de mèrit.
El seu treball corporal és magnífic, i construeix de
manera creïble un personatge absolutament des-
orientat, que només és capaç d’expressar records
inconnexos, o incomplets i, a vegades, ni això.
L’espai escènic –obra de Llúcia Bernet i Ricard
Prat– és aparentment senzill, però bonic, evocador i
ben il·luminat. Un mur baix, coronat per una reixa
freda separa del carrer un pati sembrat de fulles de
plàtan seques, on hi ha un banc.

Jordi Prat hi ha afegit dues cançons, una d’Edith
Piaf i una altra de Jacques Brel, que canta i a vega-
des recita amb veu clara i nítida Núria Piferrer, i dos
poemes, de Maria Mercè Marçal i Josep Piera, que
diu Xavier Ripoll. És, juntament amb la imatge ini-
cial, el més postís d’un bon muntatge.
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Escriure per
exorcitzar fantasmes

� Text: Ayub Khan-Din.

Traducció, dramatúrgia i direcció: Jordi Prat.

Interpretació: Muntsa Alcañiz, Xavier Ripoll i Núria

Piferrer.

Lloc i dia: Sala La Planeta, 7 d’octubre de 2007.
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Muntsa Alcañiz, en un momennt de l’obra. / D.C.

� Le Pont d’Argenteuil,
de Claude Monet
(1840-1926), ha resultat
malmès per uns descone-
guts que van entrar la ma-
tinada de diumenge al Mu-
seu d’Orsay de París, se-
gons van informar ahir
fonts del Ministeri de Cul-
tura.

La policia ja investiga el
cas. En un principi, la hi-

pòtesi inicial és que quatre
homes i una dona descone-
guts, probablement borrat-
xos, (que han estat gravats
per la càmera de seguretat)
van aconseguir entrar al
museu amb un objectiu
que es desconeix i que,
quan va saltar l’alarma, es
van fer escàpols. El grup
va estar tres minuts al mu-
seu després d’aconseguir
forçar una porta. Abans

d’anar-se’n, van fer malbé
la pintura amb un estrip
d’uns deu centímetres,
després de fer-hi un cop de
puny. Monet va pintar el
1874 set versions del pont
d’Argenteuil amb dife-
rents punts de vista i con-
trastos de colors.

La ministra de Cultura
Christine Albanel va de-
clarar ahir que, a part de
millorar les mesures de se-

guretats als museus, ha de-
manat al Ministeri de Jus-
tícia que treballi perquè els
delictes contra béns cultu-
rals, siguin robatoris o bé
per malmetre’ls, estiguin
tipificats de manera espe-
cial i amb rigor. La segure-
tat és una de les preocupa-
cions dels responsables
dels museus els últims
anys, en què s’han sovinte-
jat robatoris flagrants.

Uns desconeguts estripen un
quadre de Monet al Museu d’Orsay
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