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Temptació totalitària

“La Vall del Corb és una ter-
ra seca i aspra, de sol tòrrid a
l’estiu i gelades extremes a
l’hivern. Una vegada vaig
veure un oncle meu plorant
en veure que una gelada li
havia arruïnat la vinya i que
aquell any no podria recollir
el raïm. És un paisatge que
no ens va ser donat. Allà és
on han passat més temps els
nostres avantpassats. El van
construir amb moltes penali-
tats perquè fos conreable. Hi
van posar allà les vinyes ben
arrenglerades, les oliveres,
tots els arbres. Van aixecar
marges per delimitar els
camps....”, així explicava ahir
Lluís Foix el seu llibre La
marinada sempre arriba, a la
Casa del Llibre, sense ni un
sol seient lliure i davant d’un
auditori en el qual es veien
rostres coneguts del periodis-
me, la política i les profes-
sions liberals. I, ja ho veuen,
un llibre de memòries en el
qual l’autor no utilitza el Jo
amb majúscula, sinó que ret
homenatge a les terres de la

seva infantesa. Amb aquest
llenguatge senzill que és tan
complex d’aconseguir i que
tants altres sentits amaga
darerre la seva aparença
diàfana. Ho va dir abans
Joan Margarit, que va fer
un primer elogi: “Lluís Foix
escriu el mateix català que
parla, una cosa avui molt
escasa”.
Margarit va néixer a la

Segarra i comparteix vivèn-
cies amb Foix. Va entroncar

de seguida l’autor amb la
tradició d’escriptors catalans
del món rural. “Sabem el
valor de l’esforç i del treball.
La seva prosa ve dels seus
mestres Josep Pla, Gaziel i
Caterina Albert. Com en el
millor teatre grec, aquell que
aconsegueix que l’espectador
se senti part del cor, ell acon-
segueix el mateix que fa la

poesia, i molt poques vega-
des la prosa: més que llegir
la prosa de Foix, és la prosa
de Foix la que ens llegeix a
nosaltres i ens identifica”.
Com Pla, i a diferència de la
tradició d’escriptors cata-
lans, als quals quan parlen
de diners, sel’s veu al darre-
re la literatura picaresca, els
diners remeten aquí a l’es-
forç, la feina, la dignitat”.
A Foix li agrada parlar de

la cultura del terme, del lloc,
i al seu llibre descriu com
s’aixequen els marges, el
sentit raonable de la propie-
tat, que remet al món del
dret i de la raó, no de la ba-
tussa. No som hereus d’Ate-
nes, de la filosofia, sinó de
Roma, del dret. No són murs
que tanquen, sinó que, com
va assenyalar Joan Margarit,
citant el seu mestre Co-
derch, són més essencials
que altres elements de l’ar-
quitectura. “Espriu va escriu-
re El caminant i el mur. No
El caminant i l’arc, o El cami-
nant i la finestra”. No és un
mur que tanca. Perquè Lluís
Foix té una mirada oberta al
món i a les seves tensions.
“El poble –va dir– és la inti-
mitat. La ciutat és llibertat.”.

Constructors depaisatges
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Joan Margarit i Lluís Foix, a la Casa del Llibre de Barcelona
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Joan Margarit
va presentar
a Barcelona ‘La
marinada sempre
arriba’, de Lluís Foix

L’onada

Autor: Ignacio García May
Traducció: Cristina Genebat
Director: Marc Montserrat
Lloc i data: Teatre Lliure
(Gràcia) Fins al 7 d’abril

JOAN-ANTON BENACH

El 1967, un grup d’alumnes de la
CubberleyHigh School de Palo Al-
to (Califòrnia) s’interessà a la clas-
se d’història contemporània per
com es produí el fenomen de l’ad-
hesió al nazisme del poble ale-

many que va tenir lloc els anys tren-
ta del segle passat. Va ser un feno-
men fulgurant, massiu, acompa-
nyat d’exaltacions delirants que en
bonamesura van servir per ocultar
la barbàrie de l’holocaust. Com a
resposta a la curiositat dels estu-
diants, el seu professor, Ron Jones,
aleshores un jove de 25 anys, va de-
cidir fer un experiment ambelsma-
teixos alumnes: al llarg de diverses
setmanes aquests es veurien sotme-
sos a unes pautes molt rígides, a fi
de comprovar la facilitat amb la
qual un col·lectiu pot accedir, entu-
siasmat, a un sistema totalitari.

Durant dos anys, i amb el testi-

moni del professor Jones, el direc-
tor catalàMarcMontserrat (Barce-
lona, 1970) va fer un treball de do-
cumentació, intentant reproduir
aquell experiment i convertir-lo en
espectacle amb text del dramaturg
madrileny IgnacioGarcíaMay. Vet
aquí una mostra de teatre-docu-
ment rigorós, estrenat al Lliure de
Gràcia com L’onada. La metàfora
nopot sermés adient: és amb la for-
ça incontenible de l’onatge que les
idees messiàniques i les actituds
persuasives d’un líder carismàtic
poden escombrar un país sencer,
deixant, en retirar-se, unes masses
alienades dòcilment disposades a
qualsevol manipulació.

Les dimensions discretes del lo-
cal i la indefugible prudència pres-
supostària han obligat el director

de L’onada a preveure un paisatge
docent de considerable modèstia.
Set són els alumnes de Ron Jones,
tres noies i quatre nois, tots apre-
nents d’art dramàtic. De la figura
del professor, en canvi, se n’encar-
rega un gran actor, Eduard Farelo,
especialment expressiu i convin-
cent en papers que reclamen una
forta energia dialèctica. L’ensinis-
trament dels alumnes als quals
s’imbueix d’una missió històrica
transcendental es fa imposant-los
una disciplina màxima, unes con-
signes radicals, uns mots d’ordre
agressius d’immediat i necessari
acompliment. Farelo es mostra en-
fervorit i implacable en la sevamis-
sió i, l’altra nit, de vegades sembla-
va que el seu personatge s’hagués
contaminat de la seva pròpia lliçó

enverinada, en adoptar un posat en-
ravenat i adust, de regust paramili-
tar. Tot i la seva reduïda nòmina i
les habilitats diverses aplegades,
l’alumnat que intervé a l’espectacle
esdevé un conjunt cohesionat, al
qual el director Marc Montserrat
ha dotat d’un sentit ben precís de la
progressió dramàtica. Un moment
abans de donar per acabat l’experi-
ment alliçonador i que Jones/Fare-
lo obligui els alumnes a recuperar
la realitat de la Califòrnia dels sei-
xanta, el petit grup de nois i noies
arriba a representar un escamot ul-
tradretà francament temible, com
sembla que va ocórrer al seu dia.
Aquest és potser elmèritmés desta-
cable d’un document teatral que,
per desgràcia, no ha perdut del tot
la seva actualitat.c

Josep Massot

WARNER

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

El grup barceloníManel va es-
trenar ahir a la xarxa el pri-
mer single del seu imminent
tercer àlbum Atletes, baixin de
l’escenari. Es tracta de la can-
çó Teresa Rampell, que des de
lamitjanit de dilluns a dimarts
ja es va poder escoltar en
obert a YouTube i Spotify i
comprar a iTunes. Sense sa-
ber si es tracta d’una excepció
o del to general del pròxim
disc, la cançó triada transmet
una sensació de lluminositat i
optimisme, en uns tempsmar-
cats per l’ombrívol
i el pessimisme.
Teresa Rampell,

títol que ahir algun
saberut manelista
situava comunpos-
sible homenatge a
Ramon Rampell,
protagonista de la
novel·la Un dia de
la vida d’un home,
de Mercè Rodore-
da, es mou sobre
una trama literària
de caràcter urbà
barceloní i xerino-
laire, protagonitza-
da per una noia
atractiva amb una
voracitat desbocada. La lletra
traspua optimisme, joie de
vivre i sensualitat quotidiana:
“Que ve l’amor, que ve l’amor,
/ que ve l’amor sonant com un
exèrcit de timbals / L’amor ja
es va propagant comun incen-
di forestal / Teresa Rampell,
avui l’amor, per fi, retorna a la
ciutat”.
A banda que Guillem Gis-

bert canta aquest retorn de
l’amor a Barcelona, el que se
sent ja no són ukeleles, ni
vents ni tantes guitarres acús-
tiques comen els anteriors tre-
balls, sinó sonoritatsmés com-
plexes i de sabor elèctric, amb

algunes congues incloses.
Atletes, baixin de l’escenari

es posarà a la venda el proper
16 d’abril en format CD i vinil,
a més de digital, i està editat
perWarner/Discmedi. Al cos-
tat del tema que ahir es va po-
sar en circulació, l’àlbum es
completa amb les cançons Ai,
Yoko, Vés, bruixot!, Ja era fort,
Banda de rock, Deixar-te un
dia, Mort d’un heroi romàntic,
Imagina’t un nen, A veure què
en fem, Desapareixíem lenta-
ment, Quin dia feia, amics,
Fes-me petons iUn directiu em
va acomiadar. En total, tretze
composicions que s’han gra-

vat entre els mesos de febrer i
març d’aquest any en uns estu-
dis barcelonins i–segons va es-
pecificar la banda en una ante-
rior nota informativa de fa
una setmana– sense col·labora-
cions externes ni músics addi-
cionals.
El grup format per Guillem

Gisbert, Martí Maymón, Ro-
ger Padilla i Arnau Vallvé pre-
sentarà en directe la flamant
obra el 23 de maig al festival
Primavera Sound, al parc del
Fòrum. També se’ls podrà
degustar el 18 de juliol, al fes-
tival Pròxims, al Poble Es-
panyol.c

‘TeresaRampell’
avançaelnou
sodeManel
El single del seu pròxim àlbum
és un cant optimista i més elèctric


