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Es pot trobar més plaer en el blanc? Desen-
cadena més emoció el pendís de l’oblit? El
vertigen de l’actor que no recorda el seu pa-
per i queda mut a l’escenari, esperant que
un atzar remogui els racons del seu cervell i
l’hi acabi tornant, és la metàfora del present
descol·locat que vivim? Jordi Boixaderas in-
terpreta aquest personatge a Els jugadors,
de Pau Miró, idea i muntatge brillant, ara al
Lliure de Gràcia, després d’haver-se estre-
nat a Salt al festival Temporada Alta. El
blanc el té un actor en atur que subsisteix
robant magdalenes Bella Easo i ampolles de
ginebra als supermercats. La colla la com-
pleten Jordi Bosch, Andreu Benito i Boris
Ruiz, un enterramorts, un professor de ma-
temàtiques i un barber que es reuneixen per
jugar a cartes. Cadascun d’aquests perso-
natges arrossega els seus problemes, es
troba en risc d’intervenció immediata que
es diu ara, com les autonomies, com Cata-
lunya, o com Espanya. Però és en el joc on
troben el que els reconforta i el risc que els
fa avançar, ni que sigui en un cercle viciós.
En certa manera el que li ha passat al rei
Joan Carles, amb tot això dels jocs afri-
cans, és el que li passa al personatge de
Boixaderas. El rei el dia de la República va
quedar en blanc en el seu relat. Va oblidar
el paper i, a diferència d’altres vegades en
què ja li ha passat, el públic ho ha notat.
Aquesta vega-
da li hem en-
xampat la re-
lliscada. Ha
trencat la sa-
cralitat del seu
càrrec, per
molt que la
platea espa-
nyola li perdo-
ni el lapsus i
deixi que con-
tinuï l’especta-
cle. És el que els va passar als jugadors del
Barça dimecres passat davant la porteria
del Chelsea, i que no els pot tornar a pas-
sar, ni aquest vespre (no poden quedar en
blanc davant del Madrid!) ni dimarts. És
clar que en el joc hi entra la llei de probabi-
litats. Això és el que fa que es remoguin els
budells, que es tensioni tot el cos, que el
cervell vagi a mil buscant el text, buscant
l’exemplaritat perduda, buscant el gol. Ju-
gadors de tota mena, que tinguem sort!

VIURE SENSE TU

Xavier
Graset

Els jugadors

El rei el dia de
la República es va
quedar en blanc
en el seu relat.
Va oblidar el
paper, i el públic
ho ha notat

Què és Bricbarca?
És una associació sense afany de
lucre que va néixer a partir
d’una colla de Vilassar de Mar
als membres de la qual ens agra-
da el mar, i la intenció era orga-
nitzar activitats marineres i
recuperar patrimoni marítim,
fonamentalment embarcacions.

Com ara el Sant Ramon?
Va ser el nostre punt d’inflexió: un
vaixell històric del 1904 i l’embar-
cació de vela llatina més grossa de
tota la Mediterrània, amb prop de
30 metres d’eslora. Ens va costar
molt arreglar la paperassa i el vam
dur de Benicarló a Mataró amb
l’aspecte que tenia llavors com a
vaixell de pesca, sense pal i amb
un pont de comandament de
proa. El vam arreglar i de mica en
mica el vam deixar tal com nave-
gava feia 100 anys. Vam haver
d’anar formant tripulacions i
aprendre el maneig de la vela sen-
se que ningú no ens n’ensenyés,
perquè no hi havia ningú. La vela

llatina és la mare de totes les ve-
les, la més antiga que hi ha.

Una mena d’escola?
És una escola. Tot i que el Sant
Ramon és només una part de
Bricbarca; la més vistosa, és cert,
però no l’única. Ara també tenim
quatre barques petites: la Bolere,
la Carme i Jenny, la Tony i la Pin-
ta, que fem servir per començar a
aprendre a navegar a vela. També
prenem part en trobades de vela
tradicional i vela llatina, fem cur-
sos i sortides amb grups de gent
organitzats per navegar o pescar.

I fan una tasca pedagògica.
Des de fa vuit anys organitzem la
Universitat d’Estiu de Mar i Ultra-
mar a Vilassar de Mar i Mataró.
Un conjunt de conferències a càr-
rec de professors i historiadors
que tracten en profunditat un te-
ma concret sobre la mar. L’any
passat vam parlar dels naufragis,
i aquest any, de la pirateria.

L’entitat està d’aniversari.
Aquest diumenge celebrem els 10
anys de recuperació del Sant Ra-

mon. Farem un repàs de tot allò
que hem fet, i una de les princi-
pals fites pel futur és engrescar jo-
vent que ens rellevi quan sigui el
moment. També hem de garantir
la viabilitat econòmica del projec-
te i això és difícil amb els temps
que corren. Hem de potenciar la
col·laboració amb les administra-
cions i altres entitats que ens
aportin més gent. El patrimoni
marítim està injustament oblidat.

Navegar a vela té un punt de
romanticisme, no?
És més que un esport, és una
manera de viure. Vol tranquil·li-
tat i, de vegades, reclama estar
sol quan tens les veles hissades
amb un ventet suau que et mou,
amb tot el mar per a tu i envol-
tat d’un gran silenci. Són mo-
ments molt personals, que defu-
gen els rellotges i les presses.

La mar és traïdora?
La mar és natura, i la natura és
imprevisible. I sempre cal fer
cas als senyals que et dóna, per-
què mai són gratuïts. La mar
és una gran desconeguda.

“Navegar a vela defuig les
presses i els rellotges”
Teresa Márquez
VILASSAR DE MAR

L’entrevista Andreu Martín
Home de mar
i expert
navegant,
Agustí Martín
és vicedegà
de la facultat
de Nàutica de
Barcelona.
Presideix
l’entitat
Bricbarca que
té com a nau
almirall el
vaixell de vela
llatina Sant
Ramon que
demà celebra
10 anys
de la seva
recuperació
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