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Xicu Masó, Belén Alonso, Eduard Muntada, Carles Martínez i Joan Anguera a Mequinensa

Rafael Moneo va aconseguir el premi el dia que feia 75 anys

L’universmític i irònicdeJesúsMoncada
arribaalTNCamb‘Mequinensa’
Marc Rosich ha creat l’obra amb elements de ‘Camí de sirga’ i dels seus relats

DAVID RUANO/TNC

CHEMA MOYA/EFE

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L’univers de Jesús Moncada re-
viu aquesta nit al Teatre Nacio-
nal deCatalunya. El poble deMe-
quinensa i els seus habitants, uns
miners rojos, anticlericals, carre-
gats de sorna i ironia, gent amb
ganes de festa, però també, du-
rant més d’una dècada, amb
l’amenaça que les aigües d’un
nou pantà sepultessin els seus
carrers i les seves vides, pujaran
a l’escenari de la Sala Petita. I ho
faran sota la direcció de Xicu
Masó i amb dramatúrgia de
Marc Rosich, que va convertir en
teatre, amb gran èxit, les no-
vel·les Pedra de tartera, de Maria
Barbal, i Mort de dama, de Llo-
renç Villalonga.
De fet, la primera intenció de

l’equip era portar a les taules Ca-
mí de sirga, la gran novel·la de Je-
sús Moncada (1941-2005), però
el projecte, diu Rosich, va resul-
tar massa complicat. L’estructu-
ra d’aquesta obra èpica, elegíaca,
que narra la desaparició de Me-
quinensa per la construcció d’un
pantà, presenta una espiral de
narracions i temps en contínua
subordinació, “amb frases que co-
mencen el 1920 i acaben el 1970”,
explica. Però, diu, si només
adaptaven els contes de Monca-
da sobre Mequinensa, la peça

acabava sent massa episòdica.
Així que va prendre elements i

personatges de la novel·la i dels
contes, i fins i tot de textos més
assagístics i d’anècdotes que li
van explicar els ciutadans de l’ac-
tualMequinensa, del poble cons-
truït després que l’original fos ne-
gat, com que “quan venien or-

questres a les festes sempre els
demanaven que toquessin Rosó i
si no, s’emprenyaven”. Amb tot
això Rosich ha construït una dra-
matúrgia que explica “els 13 anys
des que al poble arriben els pri-
mers rumors que diuen que hi
haurà una presa, fins que els habi-
tants han de ser ressituats. Narra

el drama d’aquest poble i com
s’ha de reconstruir com a col·lec-
tiu després que destrueixin el
lloc on han nascut”.
No és estrany que el resultat fi-

nal es tituli Mequinensa, que es
representarà al TNC fins al 17 de
juny amb Miquel Gòrriz, Joan
Anguera, Míriam Alamany, Xicu

Masó o Carles Martínez, que dó-
na vida aMallol Fontcalda, un lli-
cenciat en dret que apareixia a
l’obra Calaveres atònites. Un ad-
vocat que viatja des de Barcelona
per ser secretari del jutjat deMe-
quinensa i a través de la seva mi-
rada el públic descobreix el po-
ble en un viatge iniciàtic.
El to triat per a l’obra, diu Ro-

sich, “intenta no ser gaire elegíac
i mantenir el caràcter humorís-
tic, sorneguer, d’aquest poblemi-
ner on la gent cobrava el sou ca-
da quinze dies i corria a gastar-lo
divertint-se. Una vida molt dife-
rent de localitats properes que vi-
vien del camp”. De fet, afegeix,

l’humor “serà la seva gran arma,
el que els farà sobreviure com a
col·lectiu”.
Tot i així, diu, hi ha un to irlan-

dès en el resultat, perquè a l’obra
és molt important l’oralitat. I en
recordar velles històries, els vius
conviuen en escena amb morts,
com el llegendari Arquímedes
Quintana o la seva estimada Ma-
damfransuà, vedet vinguda de
França a la PrimeraGuerraMun-
dial “quan aquest poble de la
Franja guanyava molts diners
per la demanda de carbó i era
una mena de Las Vegas”, diu Ro-
sich. Un poble que, recorda el
dramaturg, parla català i a la guer-
ra va lluitar al bàndol republicà,
cosa que porta molts a creure
que el pantà va ser un càstig.c

VICENTE GONZÁLEZ
Oviedo

Quan totes les aparences indi-
caven que el vencedor del Pre-
mi Príncep d’Astúries de les
Arts 2012 seria l’arquitecte
FrankGehry, el jurat es va incli-
nar per l’espanyol Rafael Mo-
neo, de qui va destacar el mèrit
per conjugar “estètica amb fun-
cionalitat” i li va concedir el
guardó per unamajoria amplís-

sima, fins al punt que un dels
integrants va considerar els
vots a l’opció finalista com “ir-
rellevants”.
Havia transcendit que l’edi-

ció d’enguany seria per a un ar-
quitecte i les especulacions
apuntaven al creador del Mu-
seu Guggenheim de Bilbao
com l’ aspirant, més ferm però
en les deliberacions, es va impo-
sar la tesi que Rafael Moneo, el
tudelà autor de L’Auditori de

Barcelona, era el més indicat i
va obtenir el suport gairebé
unànimedel jurat, que van ator-
gar un segon lloc testimonial al
compositor estonià Arvo Part.
L’arquitecte japonès, nascut a
Corea del Sud, Toyo Ito, també
va quedar per davant de Gehry.
El jurat considera que l’obra

deMoneo “enriqueix els espais
urbans amb una arquitectura
serena i pulcra”.
Un dels membres del jurat

més satisfets pel desenllaç va
ser el director del Museu del
Prado, Miguel Zugaza, que va
destacar que fos Moneo l’au-
tor de l’última ampliació de la
pinacoteca. També l’arquitec-
ta italiana Benedetta Taglia-
bue, que formava part del ju-
rat, va tenir paraules laudatò-
ries per al premiat.c
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Dijous 10, a les 23.15 h
Pl. del Centenari (gratuït)
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Divendres 4, a les 20 h
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Diumenge 13, a les 20 h
Parc de Ca l’Arnús (gratuït)
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LA IAIA

Divendres 11, a les 22 h
Teatre Principal (preu 25 €)
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“L’humor va ser
la gran arma de
Mequinensa, els va
fer sobreviure com a
col·lectiu”, diu Rosich

RafaelMoneodesbanca
Gehry i s’alça amb
elPríncepd’Astúries


