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De casa ens 
tragueren

Jordi Julià

Poeta

i ha dues cases 
a  C o y o a c á n , 
una és verme-

lla i l’altra està pin-
tada tota de blau. La 
casa colorada i la casa 
azul són conegudes 
pels seus colors i per 
les dones que hi van 

viure. La primera està tancada, i cap 
placa no indica que és una de les cons-
truccions hispàniques més antigues 
de Mèxic (potser és un dels primers 
quarters d’Hernán Cortés). L’altra és 
un dels museus més visitats del país, 
obert al món, on cada dia la gent fa 
cua per entrar-hi. Totes dues van ser 
aixecades per europeus: la primera 
pels conqueridors espanyols, i la sego-
na per un fotògraf d’origen austro-
hongarès, al qual la malaltia de la seva 
filla arruïnaria, però li donaria glòria. 

Potser les cases tenen ànima, i 
recorden els esperits de qui les van 
habitar. La façana vermella ha restat 
per sempre enrojolada de vergonya 
per la sang vessada en l’extermini 
de les civilitzacions precolombines 
(“hostes vingueren...”). El blau de 
la segona és de somni surrealista, 
d’art i de creació, si bé també conté 
el roig del comunisme (Trotskij s’hi 
va hostatjar), i en una de les parets 
interiors es pot llegir una frase que 

va escriure la seva antiga propietà-
ria: “¿Qui diria que les taques viuen i 
ajuden a viure? Tinta, sang, olor”. I a 
fe de déu que ella va renéixer i sobre-
viure gràcies a les teles tacades.

Els dos habitatges amaguen dues 
històries d’amor (i alguns desamors). 
Cortés tindria un fill amb una escla-
va indígena que s’acabaria convertint 
en traductora i agent decisiu en l’ani-
hilació de l’imperi de Moctezuma. 
Aquesta és Malintzin (o La Malinche, 
com pronunciaven els descobridors). 
El blau de l’altra és també símbol del 
desig i la passió que van sentir la pin-
tora Frida Kahlo i el muralista Diego 
Rivera. 

Al cap de sis anys d’haver-hi estat, 
segueixo trobant tancada la casa de 
La Malinche (encara que uns artistes 
volen obrir-hi una pinacoteca d’obres 
mexicanes), i el Museu Frida Kahlo 
és més gran que mai: han habilitat 
noves sales i han obert cambres sege-
llades anteriorment (amb documents 
dels antics propietaris). Cada cop, 
però, és més turística, més bonica 
però menys autèntica, hi ha menys 
quadres d’ella, i més objectes repre-
sentatius dels dos. La gent vol vida, 
imaginar dolors, traïcions, records, 
veure vestits, peces ortopèdiques, 
estris, esbossos... Les teles que em 
van meravellar, i que han tret de la 
casa, ara deuen conquerir el món i 
donar dividends. 
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Potser les cases tenen 
ànima, i recorden 
l’esperit de qui les 
va habitar
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Òscar Molina demostra la seva habilitat en la direcció d’actors amb ‘Pasta fullada’

Esclat de frustracions i sinceritats

‘Pasta fullada’, d’Ever Blanchet
Direcció: Òscar Molina
Intèrprets: Josep Minguell, Margarida 
Minguillon, Carles Sales i Carme San-
sa. Teatre Gaudí, Barcelona.

Barcelona

J.B.

Qui decideix que determinats temes, 
com el sexe o l’amor, són tabú a partir 
de certa edat? Per què ens omplim la 
boca de maduresa i llibertat si en rea-
litat vivim autocensurant-nos i repri-
mint els nostres impulsos? Aquestes i 
altres preguntes es plantegen a Pasta 
fullada, comèdia existencial escrita 
per Ever Blanchet i que el granollerí 
Òscar Molina ha dirigit al Teatre 
Gaudí de Barcelona. L’obra, fresca i 
molt humana, ens presenta les vides 

de dos matrimonis que comparteixen 
amistat i una edat, els seixanta, en 
la qual, sent capaç de veure la teva 
vida en perspectiva i alhora veure’n 
el final, les frustracions i secrets més 
íntims poden esclatar en qualsevol 
moment.

A banda del sentit de l’humor, la 
principal virtut de l’obra és la pro-
ximitat i capacitat d’apropar-se i 
seduir el públic. Hi ajuden molt tant 
l’espai teatral, amb públic molt pro-
per i a quatre bandes, com l’entrega 
absoluta del quartet d’actors, molt 
coneguts i amb una dilatada experi-
ència. Especialment creïbles i emoci-
onants resulten les interpretacions 
de Margarida Minguillón, magnífica, 
i Carles Sales, en una de les millors 
actuacions que se li recorden. Com 
acostuma a passar amb molts actors 
que donen el salt a la direcció, Òscar 

Molina ha desenvolupat una especial 
habilitat i sensibilitat en la direcció 
dels actors. En aquest cas, a més, ha 
aconseguit que els protagonistes 
s’impliquin i ofereixin actuacions 
despullades i molt sinceres.

Més enllà d’això, es percep en 
el text d’Ever Blanchet una gran 
ambició per tractar amb proximitat 
però profunditat qüestions vitals 
de difícil tractament. El joc dels dià-
legs entre tots els protagonistes és 
capaç no tan sols d’arrencar sincers 
somriures, sinó que fa reflexionar 
amb naturalitat l’espectador sobre la 
seva pròpia experiència. Malgrat que 
alguns girs argumentals que tenen 
voluntat d’originalitat i sorpresa 
resulten un pèl forçats i innecessaris 
i fan grinyolar el conjunt final, la 
peça deixa un bon regust. Molt reco-
manable

Es faran dues representacions dissabte al vespre i diumenge a la tarda

El grup Xivarri estrena ‘Falten cinc 
minuts’ al Centre Cultural de Granollers
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Els actors que formen la companyia Xivarri

Granollers

EL 9 NOU

El grup de teatre Xivarri, de 
Granollers, presenta l’obra Falten 
cinc minuts aquest cap de setmana 
al Centre Cultural, en dues sessions 
dissabte a les 10 del vespre i diu-
menge a les 7 de la tarda. Aquest 
és el desè treball del grup, amb el 
qual han tornat a la línia de teatre 
d’humor després de fer una obra 
més intensa i dura com Transport 
de dones. El nou muntatge és un 
vodevil en tres actes original de Paul 
Gavault i Georges Berr, amb traduc-
ció catalana de Salvador Vilaregut. 
És una obra fresca, dinàmica, alegre 
i molt picant, però al mateix temps 
fina i elegant. Dirigida per Julià 
Blanch, és interpretada per Toni 
Pociello, Eva Garcia-Miguel, Mai-
te Fernández, M. Antònia Garcia, 
Cristina Herrera, Joan Miquel 
Rodríguez, Andrés Armengol, Marc 
Felipe, Azucena Ruiz, Pedro Blan-

co, Mireia Bosch, Laura Herrera, 
Antoni Blanché, Ruben Bermejo i 
Montserrat Barbancho.

El grup ja havia muntat aquesta 

obra el 1996. Era el seu segon mun-
tatge, del qual en van fer 17 repre-
sentacions i que li va aportar diver-
sos premis.

Miqui Puig farà el setè concert 
de Nadal del 18 de desembre
L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

La setena edició del concert de Nadal 
de Miqui Puig es farà el dissabte 18 
de desembre a la Sala Municipal de 
l’Ametlla del Vallès. Aquest any s’es-
trena la coorganització del concert 
entre el mateix cantant i l’Ajunta-
ment del municipi, amb el qual s’ha 
signat un acord per celebrar de for-
ma regular l’esdeveniment a la Sala 

Municipal. 
En aquesta ocasió, a més de Miqui 

Puig actuarà La Iaia, un grup de Vic 
que va guanyar el concurs Sona 9 i 
que fa un pop-folk ple d’històries 
boniques i d’intensitat. També actu-
arà Illa Carolina, un grup que sota 
el segell LAV Records comença a fer 
soroll. Puig estrenarà grup d’acom-
panyament, amb el qual té ganes de 
fer disc i concerts al llarg de l’any 
que ve.

Catarsi Teatre presenta 
dues obres a Llinars el 
mateix dia

Llinars del Vallès

El grup Catarsi Teatre de Llinars 
del Vallès s’ha proposat un repte, 
amb la posada en escena aquest 
diumenge 12 de desembre, en el 
teatre cinema, de dues obres. La 
primera serà Les amistats perilloses, 
que començarà a les 6 de la tarda, i la 
segona Romeu i Julieta, a 2/4 de 8 del 
vespre. L’entrada costarà 8 euros i els 
menors de 12 anys podran accedir-hi 
gratuïtament. J.B.M.


