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D
imecres al matí (11
de juliol), vaig po-
sar la tele. Volia
veure la cara de
Mariano Rajoy re-

velant-nos, per fi, el contingut i
l’abast de les mesures que es ve-
ia forçat a adoptar el Govern des-
prés de l’última reunió a Brus-
sel·les. Vaig veure un Rajoy seri-
ós, més seriós de l’habitual i, a
mesura que anava desgranant el
rosari de penalitats que se’ns
acosten, no deixava de pensar en
aquella sentència del meu esti-
mat Lawrence Sterne, que vaig
trobar de xaval en el seu sucu-
lent Tristam Shandy: “La serie-
tat és un continent misteriós del
cos humà que serveix per ocul-
tar els defectes de la ment”.
Quan Mariano Rajoy va aca-

bar d’anunciar totes les retalla-
des –i pujades– imaginables, és

a dir, el contrari del que ens ha-
via dit i repetit abans i després
de les eleccions que mai no fa-
ria, els membres del seu govern
i els diputats del seu partit el
van obsequiar amb un aplaudi-
ment prolongat i afectuós. A
alguns col·legues dels papers,
aquest aplaudiment al cap en cir-
cumstàncies tan dramàtiques i
penoses per al país i la ciuta-
dania, els resulta insultant. I te-
nen raó. Però hi ha una altra in-
terpretació: que l’aplaudiment
dels membres del Govern i els
diputats del PP fos conscient-
ment o inconscientment –més
aviat inconscientment– dirigit
al cadàver de Rajoy, segons
aquest curiós i absurd costum
que té avui la gent d’aplaudir el
mort en determinats enterra-
ments. Aplaudien el cadàver
d’un polític que, dut per la seva
serietat, s’havia oblidat de pre-
sentar la dimissió, que és el que
per dignitat i sentit comú ha de
fer qualsevol polític que ha traït,
o s’ha vist obligat a trair, les se-
ves promeses electorals.
Vaig tancar la tele bastant em-

prenyat i me’n vaig anar a com-
prar uns cigars a la senyoraCrivi-
llé, lameva estanquera de laDia-
gonal cantonada amb Mallorca.
En vaig escollir uns de robustos,
uns wide Churchills de Romeo y
Julieta, per allò que la sang, la su-
or i les llàgrimes resultenmés su-
portables amb un bon havà, com
bé sabia el vell i murri sir Wins-
ton (i més ara que anuncien una

nova pujada del preu del tabac).
Vaig dinar amb un grup d’amics,
vells periodistes, tan o més em-
prenyats que jo, una amanida de
llenties i un filetet de vedella, i
després del dinar me’n vaig anar
a fer un cop d’ull a lameva llibre-
ria, la Laie del carrer Claris,
gairebé cantonada amb Casp, a
veure si hi agafava alguna cosa
per llegir el cap de setmana.
Vaig trobar un llibre de Gior-

gio Manganelli, L’isola pianeta e
altre settentrioni, editat per
Adelphi; un vell reportatge del

periodista i escriptor italià sobre
les illes Fèroe, que a més de te-
nir molt bona pinta estava rebai-
xat de preu. I també em vaig em-
portar una antologia de relats, re-
lats breus i negres (novel·la
negra) que transcorren en diver-
sos barris de Barcelona –el Born,
el Raval, la Vila Olímpica, la Bar-
celoneta, Sant Gervasi, el Car-
mel…–, firmats per gent com
Francisco González Ledesma,
Andreu Martín, Imma Monsó,
Cristina Fallarás, Lolita Bosch,
David Barba… L’antologia –rea-

litzada per Adriana V. López i
Carmen Ospina– es titula Barce-
loneNoir i ha estat editat per As-
phalte (París). És la traducció
francesa de l’edició original, en
anglès, apareguda l’any passat a
Nova York (Akashic Books) amb
el títol Barcelona Noir.
Encara no l’he endrapat, però

pel que llegeixo al pròleg, que
firmen Adriana V. López i Car-
men Ospina, es tracta de sumar
als atractius de la gran encisera
–de Gaudí a Picasso, passant pel
camp del Barça i la barra del Pi-

notxo–, el seu côté madame
Hyde. Ignoro si, al marge del seu
valor literari, l’antologia en qües-
tió és capaç de descobrir als nos-
tres turistes –importantíssima
font d’ingressos– una altra Bar-
celona que la de la basílica expia-
tòria de la Sagrada Família. Però
tal com estan les coses (i més
després de l’anunciada pujada
de l’IVA turístic), no estaria ma-
lament que els responsables del
temple gaudinià comencessin a
pensar en la possibilitat d’esceni-
ficar El vampiro de la Sagrada
Família, un vell relat del meu
amic Juan Marsé, de la mateixa
manera que l’associació de veïns
i comerciants del meu barri, la
part alta del passeig de Sant
Joan, hauria de pensar en la
possibilitat de muntar un espec-
tacle per a les pròximes festes so-
bre la seva il·lustre veïna Car-

men Broto, més coneguda com
“la puta roja”, figura rellevant de
la crònica negra barcelonina i
que, arranjat amb uns rumbers,
uns petards i unes gerres de cer-
vesa, atrauria un bon grapat de
turistes.
Els temps canvienmolt ràpida-

ment, i mentre el simpàtic talibà
convergent de Francesc Homs,
el portaveu del Govern del se-
nyorMas, informava a Jordi Bas-
té (RAC1) divendres passat que
el famós “pla de l’estrebada” (la
ruptura amb Espanya) està pre-
vist per d’aquí un parell d’anys,
el Teatre Lliure es disposa a inau-
gurar (el 18 d’octubre) la pròxi-
ma temporada de la seva sala de
Gràcia amb l’obra Pàtria, de
Jordi Casanovas, un dels drama-
turgs i directors més prolífics de
l’escena catalana actual. De què
tracta? Doncs ni més ni menys
que del “primer candidat inde-
pendentista amb possibilitats re-
als d’aconseguir majoria a las
properes eleccions a la presidèn-
cia de Catalunya”. I què passa?
Doncs que “tres dies abans de la
jornada electoral, ell ha desapare-
gut. La seva dona no sap on és. El
seu fill no ho vol saber. La seva
assessora de campanya desitjaria
no saber-ho. La policia investiga.
La població està tensa. Si no
aconsegueixen trobar-lo aviat, el
país sencer pot esclatar”. Brrr!
Sí, tot canvia molt de pressa.

Berlín, Brussel·les i Madrid no
desisteixen de castigar-nos. Bar-
celona es converteix en la senyo-
ra Hyde i es cobreix de sang,
mentre afloren els vampirs i els
líders independentistes desapa-
reixen de sobte deixant el país
en suspens. La veritat, no sé si
ho podrem suportar. Davant un
panorama així, no se m’acut cap
altra cosa que demanar ajuda al
meu bon amicXavierAlbertí, fla-
mant nou director del TeatreNa-
cional de Catalunya, mentre em
permeto suggerir-li un possible
títol per a la inauguració de la
temporada 2013-2014: La boda
de la filla d’en FèlixMillet, unma-
crovodevil amb cors i danses,
una cosa que Albertí domina a la
perfecció, per deixar respirar
unamica la parròquia. Que prou
que ho necessitem.c

VAL LA PENA?

Al llibre Barcelone Noir,
antologia de relats negres

sobre barris de Barcelona (Asphal-
te Editeur, París), les responsables
d’aquesta, Adriana V. López i Car-
men Ospina, invoquen al pròleg
la figura del gran Manolo Vázquez
Montalbán i ens conviden a visitar
la plaça dedicada a la seva memòria
a la cantonada del carrer Sant
Rafael i la rambla del Raval. Si
aquest raconet és una plaça, una
plaça digna, amb la seva font i/o els
seus arbrets, jo sóc bomber. Mano-
lo es mereixia un tracte millor.

NoJoan Anton Benach ha
tornat al festival d’Avinyó.

El llegeixo amb plaer. Aquest any
es compleix el centenari de Jean
Vilar, fill de Sète, un dels creadors
del festival, el 1947, i després direc-
tor de Chaillot, en el qual reneix el
Théâtre National Populaire (TNP).
Molts personatges –Flotats entre
ells–, moltes coses del millor teatre
català dels últims trenta anys no
s’entenen sense Vilar i el TNP.
L’Institut del Teatre –i l’Institut
Français de Barcelona– li deuen
un homenatge.

Sí

Suggereixo a Xavier
Albertí, director
del TNC, aquest
possible títol per a la
temporada 2013-2014

Potser els diputats
del PP aplaudien
el cadàver de Rajoy,
que s’havia oblidat
de dimitir

ÀLEX GARCIA

Xavier Albertí i Sergi Belbel, el seu predecessor en la direcció del Teatre Nacional de Catalunya

‘Labodade la filla
d’enFèlixMillet’

LA TERRASSA JOAN DE SAGARRA


