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Unanit al bar
Carajillo

E
l meu amic Francesc torna
d'un casament a Aix-en-Pro-
vence, em passa a veure, anem
a sopar i a quarts de dotze ja

som a la barra del bar Carajillo. Tot suat
–ha vingut en bicicleta– arriba l'Albert,
the cosmicmessenger. En Francesc expli-
ca que l'any passat, al jardí Maria Baldó,
a Vallcarca, hi van plantar uns plàtans
finets. Al ple de l'estiu, el sistema de reg
automàtic no funcionava. Va trucar un
munt de vegades a Parcs i Jardins, però
no va aconseguir que l'arreglessin. Em
fa riure imaginar-me'l, tan tocat i posat,
ambdues galledes d'aigua, carrer Farigo-
la amunt, a regar els arbres.
L'any 1978 l'Albert havia de baixar a

Girona a matricular-se –tant se val de
què– per poder demanar una pròrroga
del servei militar, quan es va declarar el
gran incendi de l'Albera que va cremar
centenars d'hectàrees. Va sortir disparat
cap a la vinya que el seu pare tenia al
peu del puig Tifell. Al costat de la vinya
hi havia una clapa amb set o vuit casta-
nyers. Quan l'Albert va començar a pren-
dre LSD, als anys setanta, en va fer un
santuari. El 31 d'agost els troncs crema-
ven. A la vinya hi havia un bassal.
L'Albert va començar a ruixar els troncs
amb l'aigua del bassal i quan es va aca-
bar l'aigua, amb terramolla. Al cap d'uns
mesos va marxar a Sevilla a fer el servei
(tranquils: va simular un brot esquizofrè-
nic i se'n va deslliurar).
Ara em toca a mi. Fa dos estius van

obrir una pista forestal a la carena del
puig Tifell on hi havia un corriol que
m'encantava. Em vaig indignar: no feia
cap falta. Hi vaig pujar, amb una pala de
jardineria i, a les vores, hi vaig plantar
glans. A la carena hi famolta calor, la tra-
muntana hi pica de ple. A l'agost em faig

un tip d'anar amunt i avall amb lamotxi-
lla carregada d'ampolles d'aigua. Al cap-
damunt de la Diagonal, hi ha catorze o
quinze roures. Al setembre, quan vaig a
córrer, m'omplo les butxaques de glans
per plantar-les al puig Tifell. Potser cre-
maran en un incendi, potser quan la qua-
drilla pugi a artigar els tallaran sense
adonar-se'n. O potser no. I d'aquí uns
anys algú dirà: com deuen haver sortit
aquí dalt aquests roures?
A finals d'estiu pel Carajillo hi corre

ben poca gent. Ja no hi ha aquelles fran-
ceses tan maques, no se sent el cop sec
que trenca la pinya del billar americà,
ningúno es baralla pelCuorede la setma-
na. Prenc de l'expositor una bossa de pa-
tates Frit Ravich imiro la data de caduci-
tat: 27/11/2011. On pararé jo el 27 de no-
vembre? El temps detingut de les vacan-
ces és a punt de deixar pas, una altra ve-
gada, a la pressa i el desgavell. Queden
els arbres.

Mascarell al centre, flanquejat per Belbel i la presidenta del consell d’administració del TNC, Sol Daurella

L’aventura catalana
de ‘Canigó’ o
‘Mequinensa’

ÀLEX GARCIA

]El tàndem Lluís Soler i An-
tonio Calvo –dramatúrgia i
direcció teatral respectiva-
ment– ha trobat una fórmula
per acostar la poesia al públic
a través de la paraula viva en
aquest poema èpic que és
Canigó (a la foto) de Jacint
Verdaguer, per al qual Pere-
jaume construeix l’espai escè-
nic. Serà un altre dels clàssics
catalans de la Sala Petita del
TNC, que seguirà Rei i se-
nyor, de Josep Pous i Pagès,
dirigida per Toni Casares,
una recuperació del TNC en
el centenari de la publicació
de la gran novel·la del moder-
nisme La vida i la mort de
Jordi Fraginals. I finalment,
Marc Rosich recull l’obra de
Jesús Moncada perquè, sota
el títol de Mequinensa, Xicu
Masó posi en escena un exer-
cici de memòria i dignitat
sobre els catorze anys d’ago-
nia que va patir aquest poble
abans de desaparèixer sota
un pantà.

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

E
l Teatre Nacional de
Catalunya porta faixa com
si fos l’espectacular Pippa
Middleton al casament
del príncepGuillem. La se-

va nova temporada s’adapta a la conten-
ció econòmica amb “extraordinària ex-
pansió artística”, en paraules del conse-
ller de Cultura, Ferran Mascarell, que
evoquen les virtuts de les revolucionà-
ries fibres de cotilleria. Aquesta tempo-
rada, la número 15, fa front al 15% de
retallada pressupostària amb 15 pro-
duccions –maledicció numèrica?–, tres
menys que el curs passat. Podrien ha-
ver estat més? Sens dubte, sosté el
director artístic, però a costa del nom-
bre de produccions pròpies, una cosa a
què Sergi Belbel es mostra refractari:
“Nopodem ser només un centre d’exhi-
bició teatral, hem de parir des de dins
de la casa”.
La temporada arrenca amb dos tex-

tos d’autors catalans: El comte Arnau,
de Joan Maragall, lectura escènica
amb traços fantasmagòrics que ja tenia
clissada Hermann Bonnín –“Maragall
era un animista”, diu el director–, i un
altre de més contemporani que ens re-
munta a la Barcelona dels seixanta.
Ens referim aUna vella, coneguda olor,
la primera obra d’aquest emblema viu
del teatre català que és Benet i Jornet
–”sóc el iaio i no m’agrada”– dirigida
pel seu deixeble, elmateix Belbel, i pro-
tagonitzada per Mercè Arànega.
Amb aquest parell de peces, l’aposta

catalana tot just acaba de començar:
Canigó, de Jacint Verdaguer, Rei i se-
nyor, de Pous i Pagès, Mequinensa, a
partir de l’obra de Jesús Moncada (ve-
geu requadre), més els autors contem-
poranis de Projecte T6, que en aquesta
sisena edició inclou Jordi Oriol, Marc
Argelet i Marilia Samper.

Un contundent parell de grans clàs-
sics serveixen al TNCper parlar de pro-
blemes d’avui: un és el muntatge que
firmaRafel Duran d’Elmercader de Ve-
nècia –traduït per Joan Sallent–, que
pren Wall Street com a referència per
fer el salt a l’actualitat, és a dir, “el lloc
on comença la crisi, on els banquers
fan el que volen i el col·lectiu jueu
–Ramon Madaula és el jueu Shylock–
també és un lobby econòmic”, diu
Duran.
L’altre l’assumeix Carme Portaceli

juntament ambAlbert Tola a la drama-
túrgia. Es tracta d’Els baixos fons, so-
bre la vida en un hostal d’indigents a la
Rússia de finals del segle XIX, potser
la més coneguda obra de Gorki que es
va estrenar a Moscou el 1902 amb di-
recció de Stanislavski i que connecta
amb el moment de caiguda de valors i
indigència econòmica actual, segons
Portaceli.
Més noms: torna a la Sala Gran l’in-

classificable James Thiérrée, el nét de
Chaplin que va enlluernar fa quatre
temporades amb La veillée des abysses.
Ara porta –fora d’abonament– Raoul:
acrobàcia, dansa, teatre gestual i sobre-
tot màgia. Un altre moment especial,
en aquest cas d’humor, el protagonitza-
ran els vuit components d’Egos Teatre
amb un espectacle musical produït a
mitges amb el TNC sobre les parado-
xes del destí: és El crim de Lord Arthur
Savile, d’Oscar Wilde.
També els Zitzània Teatre tornen a

la càrrega –en coproducció amb el Fes-
tival Castell de Peralada– ambmés hu-
mor i música. Dediquen al públic fami-
liar una història de Catalunya curiosa i
irònica basant-se en Trifulkes de la Ka-
talanaTribu, de Víctor Alexandre. I
per als qui no van arribar a veure
aquest clàssic del nostre temps que ja
és Agost, de Tracey Letts, Belbel la re-
posa amb elmateix càsting amb què va
arrasar la temporada passada.c

Vaig pujar al puig Tifell
amb la pala de jardineria
i vaig plantar glans a les
vores de la pista forestal

Què cal fer quan el pressupost cau un 15%? Programar obres sobre la crisi i
encomanar-se als clàssics catalans, des deMaragall fins a Verdaguer
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