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Wert niega que la “fuga de
cerebros” sea negativa (¡eso! que se
lleven a quienes valen y se quede
aquí la mano de obra).

¿Por qué @esperanzaguirre parece
la mala de una peli de serie B?
Escucharla supera la indignación.
Qué pena. Qué triste.

Recuerdo de pronto un poema de
@intigs que dice “Derríbame
porque añoro quebrar televisores
desde equis piso”.

Quim Masferrer Humorista

Quedin entrades pel concert
econòmic? Quin preu tenen?

#tuitsdecultura Montxo Armendáriz Director de cinema
@montxoarmendariz

Raúl Arévalo Zorzo Actor

moment en què, atesa la impuni-
tat existent, van començar a fer
còpies idèntiques de les figures a
partir d’un motllo. I a sobre van
decidir registrar-lo. Ens hi vam
oposar, esclar, perquè si no hi
haguéssim fet no només s’hauri-
en sentit legitimats per continuar
fent les seves còpies, sinó que po-
dien obligar-nos a retirar del
mercat el nostre model... Vam
guanyar i a partir d’allà hem anat
registrant cada nou model de

drac que hem tret a la venda”.
Martín Echegaray assegura

que únicament actuen en casos
de còpies flagrants (arran d’una
denúncia seva, la setmana passa-
da la Guàrdia Civil va intervenir
més de 14.000 figures a Badalona
i va imputar a una ciutadana xine-
sa un delicte contra la propietat
intel·lectual) “perquè dos artistes
que s’inspirin directament de
l’original mai no faran un disseny
idèntic”. Barcino SL, encara que

el seu director ahir ho desconei-
xia, és també l’empresa que té re-
gistrat el trencadís, una tècnica
que, adverteix el manifest, “com
que va ser emprada per Gaudí en
la seva obra, va arribar a tenir
tant d’èxit que identifica la figura
de l’arquitecte i fins i tot el
modernisme català, i és un patri-
moni universal i mil·lenari que
tampoc no pot ser explotat com a
propi ni en exclusiva per
ningú”.c

@RaulArevaloZ
Daniel Saldaña París Escriptor
@ds_paris@QuimMasferrer

Al teatre

Q uan entres al teatre Villarroel per veure
Burundanga, la comèdia de Jordi Galceran, et
sorprèn que els actors et rebin i et donin el
programa, però ho interpretes com una con-
seqüència de les retallades en temps de crisi.

Després dels avisos protocol·laris per combatre les càme-
res i els telèfons inoportuns, comença la història, que
proposa una solució vodevilesca a la lluita armada dels
etarres. S’encadenen les situacions, estructurades amb
una intenció còmica que, tot i les rialles, planteja qüesti-
ons doloroses i fantasies polítiques de la nostra història,
fins que, al final, arriben els aplaudiments. Carles Canut,
Roser Blanch, Clara Cots, Pablo Lammers i Sergio
Matamala surten a saludar amb l’efusivitat pròpia d’un
ritual cada cop més robotitzat. T’aixeques, surts de la
sala i, sense haver estat previngut, et retrobes al vestíbul
amb elsmateixos actors que, demostrant un do paranor-
mal de l’ubiqüitat, t’acomiaden cordialment.
No sóc un consumidor habitual de teatre però recor-

do que Tricicle també saludava, i potser per això, vaig
pensar que era un gag. Ara, en canvi, em pregunto si és
una política de la sala, una opció consensuada entre els
actors, una exigència contractual o una moda. D’entra-
da, i sense disposar d’una respostamés convincent, sem-
bla una sobreexplotació. Fer que els actors reparteixin
el programa i et donin la benvinguda els obliga a ser
conscients de si la sala s’omplirà o no i a controlar qui
(amics, familiars, amants) els ve a veure i qui no. Amés a

més, trenca la
sagrada concentració
de l’actor abans de
sortir a escena.
No deuen tenir

temps d’entrar en el
personatge si, fa no-
més deu segons, s’es-
taven abraçant a una
cunyada o a una exso-

gra que havien volgut escanyar. Per rebatre reticències,
sé que circula la teoria segons la qual el teatre és casa
seva i els actors reben els espectadors com uns amfitri-
ons educats, però, en principi, als sopars no s’hi cobra
entrada i, poc o molt, coneixes els amfitrions. I, després
de dues hores d’espectacle, quan l’actor s’ha buidat i ho
ha donat tot per la causa, és lleig fer-lo córrer cap al
vestíbul per comprovar, en l’expressió dels espectadors,
si l’esforç ha estat útil o inútil. Amb franquesa: em sem-
bla una situació que incomoda tant l’actor com l’especta-
dor. A l’actor perquè l’obliga a excedir-se en el seu proto-
col de deferència (la situació pot ser unamica violenta) i
a l’espectador perquè, quan acaba l’obra, potser li ve
més de gust concentrar-se en el que acaba de veure. Si li
ha agradat, per pair-la íntimament, sense interferències.
Si no li ha agradat, per fugir de la manera més discreta
possible.

PEDRO MADUEÑO

Quan els actors
s’han buidat,
és lleig fer-los
córrer cap al vestíbul

Sergi Pàmies


