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Lavíctimai l’abusador
CRÍT ICA DE TEATRE

Eusebio Güell, vescomte de Güell, conversa ambDaniel Giralt-Miracle al saló principal del palau que porta el seu nom, prop de la Rambla

Blackbird
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JOAN-ANTON BENACH

L’atzar va voler que a Barcelona,
l’estiu passat, coincidissin dos es-
pectacles centrats en l’atracció se-
xual que un adult pot sentir per
un menor. El principi d’Arquími-
des, de Josep Maria Miró, i Dub-
te, de John Patrick Shanley, con-
vertien el monitor d’un club de
natació i el capellà d’un col·legi
de monges, respectivament, en

dos subjectes sospitosos de pede-
ràstia. En cada cas, uns gestos tal
vegada massa afectuosos havien
desfermat la sospita, i, al final, els
arguments dels qui els acusaven i
l’exculpació vehement dels sospi-
tosos traslladaven a l’espectador
la incertesa dels fets i una invita-
ció a interrogar-se sobre la since-
ritat o l’engany dels inculpats.
Blackbird, l’obra deDavidHar-

rower (Edimburg, 1966), és una
parenta (llunyana) dels dos títols
esmentats, que tampoc no propo-
sa un desenllaç tancat. Aquí, pe-
rò, l’autor no convida l’especta-
dor al veredicte simple d’inno-
cent o culpable. Els interrogants
que planteja Harrower són força
més complexos, molt més sub-
tils. Aquí el joc es produeix amb

les cartes a la vista: l’abús al me-
nor, a una menor de dotze anys,
fa temps que es va produir i el
seu responsable, un home de qua-
ranta anys, va ser processat i con-
demnat. Després de passar sis
anys a la presó, l’home ha pogut
refer la seva vida amb una identi-
tat nova, mentre que la nena ha
viscut angoixada, avergonyida,
assenyalada pels seus conciuta-
dans. I amb la voluntat de passar
comptes, la noia, quan ja té vint-
i-dos anys, visita el seu abusador.
El text de Blackbird és un re-

corregut magistral per les recri-
minacions que el pas del temps
ha emmetzinat, però també una
indagació minuciosa, obsessiva,
sobre els sentiments que guiaven
l’home i la nena quan va tenir
lloc la seva relació il·lícita.
L’escena, lògicament, s’omple

de moments d’una gran intensi-
tat dramàtica que deixen serio-

ses qüestions sense resoldre, al
marge de la reparació dels danys
que en el seu moment va suposar
l’actuació de la justícia. David
Harrower (Ganivets a les galli-
nes) demostra una gran habilitat
en aproximar-se als vessantsmés

delicats de la situació. Convençut
que havia de tractar un problema
tan candent com el de la pederàs-
tia, Harrower va assajar més
d’una escriptura abans d’arribar
al text definitiu, certament mo-
dèlic, sens dubte un dels millors

que es podran escoltar aquesta
temporada a Barcelona. I no no-
més per ben escrit, sinó també, i
principalment, per les qüestions
que incideixen en el conflicte
central. Blackbird és, doncs, un
immillorable encert de programa-
ció de Lluís Pasqual.
Cada interrogant que plante-

gen els protagonistes en l’escena
és un pas més cap a evidenciar la
importància d’un problema que
reclama altres posicionaments, a
més de les simples i tranquil·lit-
zadores condemnes morals. En
un soterrani industrial ple de dei-
xalles, la direcció de Pasqual
aconsegueix fabricar un procés
molt convincent de tensió-disten-
sió, viscut amb una potent emoti-
vitat per Jordi Bosch i Bea Segu-
ra. La seguretat de Bosch no sor-
prèn ningú. Bea Segura té, en can-
vi, l’ocasió d’enlluernar que es
mereixia.

Per tractar un tema
tan candent com
el de la pederàstia,
Harrower va assajar
més d’una escriptura
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S
i hi hagués voluntat de
debò d’educar els in-
fants en la cultura no
dubtaríem a procurar-
los experiències com la

que van viure aquesta setmana les
sòcies i socis del Cercle del Liceu,
després d’un dinar que va tenir
com a convidat l’historiador
Daniel Giralt-Miracle, l’home de
moda en l’actual revisió de l’uni-
vers guadinià. L’experiència, dig-
na d’alimentar fins la més adusta
imaginació infantil, consistia ni
més ni menys que a visitar el Pa-
lauGüell, al carrer Nou de la Ram-
bla, guiats per una de les últimes
persones que hi van viure,
Eusebio Güell i de Sentmenat, IV
Vescomte de Güell i besnét de qui
va ser mecenes i amic d’Antoni
Gaudí, Eusebi Güell i Bacigalupi,
amb qui el geni del Modernisme
va formar una de les parelles que
més ha contribuït al patrimoni ar-
quitectònic d’aquest país.

Personatge introvertit i famili-
ar, l’actual vescomte de Güell va
aparcar la seva natural timidesa i
la pena per la pèrdua recent del
seu germà, l’empresari i polític
Carlos Güell i de Sentmenat, per
compartir amb els presents uns re-
cords que amb el temps prenen
més valor. Tenia cinc o sis anys
quan els seus pares es van traslla-
dar a aquest portentós exemplar
del Gaudí primerenc, al bell mig
de la ciutat. Una casa-castell pro-
jectada al segle XIX, sense electri-
citat ni aigua calenta, però amb la
innovadora funcionalitat del Gau-
dí del segle XX respecte a la llum,
la ventilació o les visuals, que com
apunta Giralt-Miracle, defensor
de la decoració lírica gaudiniana,
semblen infinites.

“La tia Mercedes, els meus pa-
res, els meus germans i jo vam ser
els últims de viure al palau”, expli-
ca Eusebio, el mateix dia –dijous
passat– que fa 85 anys. “En morir
el meu besavi el 1918 el va deixar
en herència a les seves fillesMaría
Luisa iMercedes. Totes dues eren
solteres, i quan va morir la prime-
ra, Mercedes es va quedar com a
única propietària. Sent com era
una mare per al meu pare, va re-
córrer a ell perquè s’hi traslladés
amb la seva família, no només per
no estar sola sinó per donar conti-
nuïtat a la propietat. Era el 1933,
un any complicat tant per a Espa-
nya comper a Catalunya. I pel bar-
ri en si, que era molt sorollós –diu

en relació a un prostíbul que es va
ubicar al davant–, però els meus
pares s’hi van animar”.
“Recordo les cavallerisses, on

només ens deixaven baixar com
a premi, i l’ascensor, el més antic
de Barcelona, una gran cistella
amb miralls i daurats, gairebé
sempre espatllat. I recordo la vi-
da a la planta de les habitacions,
el naixement del quart germà i
un accident que va tenir el tercer,

així com la festa de la meva pri-
mera comunió al saló principal,
on feien concerts”. El que Güell
no recorda és que s’obrissin les
portes de la capella dissenyada
pel devot Gaudí per a misses
eventuals.

El nano havia nascut a la masia
Can Raspall (carrer Manuel Giro-
na) i, abans de traslladar-se la seva
família al palau, va viure en un pis
del Passeig de Gràcia. Així, encara

que Gaudí va fer ús de tota mena
de materials, va jugar amb vidrie-
res i miralls per guanyar llum, i
ambporticons per facilitar la venti-
lació, o va posar llambordes de fus-
ta a l’entrada perquè els cavalls no
fessin tant soroll, l’estructura im-
ponent i els reixats de ferro eren
lúgubres per a un nen. “De petit
aquesta casa em feia por, la veia
gran i fosca (després, quan vaig tor-
nar-hi al cap de catorze anys em

va semblar petita), i tot i que no
m’imagino vivint aquí, cada vega-
da que vinc em ve tristesa, certa
nostàlgia per no haver mirat de
continuar la línia i mantenir-la
com a propietat de la família”, diu.

Un any abans d’esclatar la guer-
ra civil, la cosa es va complicar:
l’ambient era bastant contrari, la
paraula aristòcrata podia ser un in-
sult en la bullícia del carrer. I quan
es va imposar un nou tribut sobre
la propietat, els Güell van decidir
deixar la casa. “Vam retirar elsmo-
bles i va quedar abandonada –con-
tinua Eusebio–; entre el 1940 i el
1945, la meva tia va rebre ofertes
de lloguer i compra, però de tipus
eròtic, cabaret, meublé. Es va es-
pantar, va pensar que havia de re-
córrer a una institució, algú seriós,
i veient la degradació del barri, el
va vendre per un petit vitalicimen-
sual a la Diputació, que sempre ha
lluitat per conservar-lo. El presi-
dent, Manuel Royes, ens va convi-
dar fa uns anys a tota la família:
érem cent. Va estar molt bé. c

Eusebio Güell visita el palau queGaudí va construir per a la seva
família i rememora la infantesa que va passar entre aquelles parets
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