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Novembre: una petita
dosi de mort 

E
l novembre té gust de casta-
nyes i fa olor de moniato. El 
novembre comença amb el 
record als difunts i s’acaba 

amb la matança del porc. ¡Carai, el 
novembre! Abans-d’ahir vaig posar 
el peu al primer dia de novembre 
amb extrema precaució. Novembre 
és, per mi, sinònim d’Escorpí, el meu 
signe astral, i al novembre han pas-
sat algunes de les millors i pitjors co-
ses de la meva vida. Sóc escèptic pel 
que fa a les estrelles, però crec en l’es-
tadística. I els comptes no fallen: ale-
gries i disgustos es reuneixen, gaire-
bé sempre, al llarg del novembre. 
¡Carai, el novembre!
 Decidit a entrar amb bon peu en 
aquest mes dels meus temors, vaig 
dedicar els dos primers dies a la lec-
tura, sense perdre de vista les cele-
bracions pròpies de tots dos: Tots 

Sants i Dia dels Difunts. Vaig utilit-
zar la tarda de dijous a rellegir Els 
morts, de James Joyce, un conte del 
seu volum Dublinesos que em té fasci-
nat. He perdut el compte de les vega-
des que he llegit aquest relat i de les 
que he vist la pel·lícula de John Hus-
ton. Fa anys que somio portar-lo al 

teatre. És un projecte ja gairebé ma-
dur. Algun dia em donaré l’alegria i 
els donaré una sorpresa.
  I vaig escollir per divendres un lli-
bre molt ad hoc: Diccionario de últimas 
palabras, de Werner Fuld. Es dóna per 
fet que la gent, davant la mort, diu la 
veritat. Per tant, les últimes parau-
les revelen molt dels seus autors. 
 La nostra mort il·lumina la nos-
tra vida; digue’m com mors i et di-
ré qui ets, va escriure Octavio Paz. El 
llibre em va divertir. I també em va 
il·lustrar. Comparteixo amb vostès, 
a manera de tasts, les entrades d’al-
guns personatges relacionats amb el 
meu ofici. 
 Tallulah Bankhead, la diva de Ho-
llywood, va morir reclamant, de ma-
nera autoritària, les seves dues me-
dicines: «¡Codeïna! ¡Burbon!». En la 
mateixa línia, l’última cosa que se li 
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Òscar II, rei de Suècia, 
va dir abans de morir: 
«Que no tanquin els 
teatres per mi»

va sentir dir  a Humphrey Bogart va 
ser: «No he sabut mai canviar l’scotch 
pels martinis».
 Lionel Barrymore va fer balanç de 
la seva vida amb aquestes paraules: 
«Ho he tocat tot, menys l’arpa». El di-
rector John Ford, molt a la seva, va 
formular així la seva última pregun-
ta: «¿Puc fumar un cigarret?». Lope 
de Vega va decidir sincerar-se en l’úl-
tim moment i va dir: «A Dante sem-
pre l’he trobat avorrit». El mag del 
circ P. T. Barnum, empresari al cap-
davall, va preguntar: «¿Què tal ha 
anat la recaptació d’aquesta tarda?». 
Luis Buñuel, pràctic i concís, només 
va dir: «Em moro». 
 Però, de totes, la meva preferida 
és la d’Òscar II, rei de Suècia, gran 
amic de les arts: «¡Que no tanquin els 
teatres per mi!».  S’agraeix, majestat. 
Tot un detall. H

punta

La necròpsia 
social de
La Zaranda
3 La companyia estrena avui a Salt ‘El 
régimen del pienso’, la seva nova obra 
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«E
l teatre no és una pro-
fessió, és un sacerdoci. 
No tinc més remei que 
exercir-lo [...] El teatre 

és un silenci profund i d’aquí neixen 
els personatges i els textos». Aques-
tes innegociables premisses definei-
xen els 34 anys en escena de Paco de 
la Zaranda, director de la companyia 
de Jerez del mateix nom que estrena 
avui a Salt, dins del festival Tempo-
rada Alta, el seu nou muntatge, El 
régimen del pienso.
 El Teatro Inestable de Andalu-
cía la Baja –així es diu també La Za-
randa– no fa honor a l’adjectiu amb 
aquestes tres dècades contra vent i 
marea. Paco de la Zaranda –l’àlies 
per dirigir de Francisco Sánchez (el 
seu nom real i el que fa servir com a 
actor)– i l’autor Eusebio Calonge són 
els portaveus d’un grup que comple-
ten els intèrprets Gaspar Campuza-
no i Enrique Bustos. Compromís, po-
ètica personalíssima, gran càrrega 
visual, personatges límit i treball co-
munitari defineixen una trajectòria 
única.

UN NOU ACTOR / Per combatre el cansa-
ment de 34 anys de «lluita molt des-
mesurada en mitjans poc favora-
bles», diu Monge, el grup va decidir 
reinventar-se en «una immolació de 
molts vicis a la recerca de la puresa i 
la humilitat», afegeix. Aquesta catar-
si, de la qual ha sorgit «una vitalitat 

i força teatral arrasadores», arriba 
amb una obra en què incorporen un 
nou actor com Javier Semprún, del 
Teatro Corsario de Valladolid, per a 
una peça que vol ser «un mirall d’un 
temps molt fosc», diu Calonge.
 El régimen del pienso presenta una 
necròpsia després d’una epidèmia 
en una indústria porcina, que acaba 
afectant no solament els porcs, sinó 
també els empleats. «És una metàfo-
ra de la necròpsia a una societat amb 
un mal endèmic com és la usurpació 
de l’esperit creatiu per mecanismes 

materials, productius, rutinaris. És 
un tema antic: l’home contra el que 
és humà. I tracta de la mort amb la 
idea d’acostar-se a la transcendèn-
cia, com feien els clàssics», apunta 
Calonge. 
 Després de l’estrena d’avui, l’obra 
arribarà l’1 de desembre al Joventut 
de l’Hospitalet. Tindrà gira per Sud-
amèrica com fa el grup cada any des 
del 1987. «Allà vam tenir un públic 
abans que aquí. Tots els nostres tre-
balls s’han vist a Buenos Aires», re-
corda Paco de la Zaranda. H

UN GRUP HISTÒRIC AL TEMPORADA ALTA

33 Enrique Bustos, Francisco Sánchez, Javier Semprún i Gaspar Campuzano, en una escena de l’obra.
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El muntatge presenta 
una epidèmia porcina 
com a metàfora d’un 
«temps fosc», diu 
l’autor, Eusebio Calonge


