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El millor record d’Els Amics
3La banda barcelonina publica en CD i DVD el recital que va oferir a Razzmatazz

N. M.
BARCELONA

Una de les màximes dels Amics de 
les Arts és cuidar els amics fans que 
segueixen confiant en la seva músi-
ca. És per això que, malgrat com va 
el mercat, el quartet barceloní publi-
ca un cuidadíssim CD i DVD (la qua-
litat de la filmació és digna de res-
saltar) batejat com a Tenim dret a fer 
l’animal i que recull el concert que va 
oferir el grup el 15 de març passat a 
Razzmatazz.
 El llançament compta amb una 
edició de luxe que inclou un llibret 
amb les cròniques, a manera de pas-
tilles i escrites per ells mateixos, 
d’absolutament tots els concerts 

que han ofert durant la seva última 
gira Espècies per catalogar.
 A més a més, la banda n’ha disse-
nyat les caràtules (interior i exterior) 
amb fotos a Instagram també fetes 
per ells. I perquè encara sigui més 
personalitzat, els seus integrants 
han estampat la seva firma a la por-
tada. «És el disc en directe que tení-
em en ment des de fa molt de temps, 
des que vam publicar Bed & Breakfast, 
i creiem que ha arribat el moment 
de fer-lo. De reflectir com ens ho 
hem passat de bé en la gira, tot el que 
hem viscut en els concerts», va expli-
car  Eduard Costa en la presentació 
del disc.
 «És una cosa que els fans ens de-

eL nou tRebaLL DeL gRup es tituLa ‘tenim DRet a feR L’animaL’ manaven. Ens obsessiona la idea 
que passa el temps i després no te’n 
recordes. I poder acabar amb un àl-
bum com aquest quan tens el reper-
tori tan rodat... Quan les cançons es-
tan més vives, quan han canviat mil 
coses... Després de 80 concerts –afe-
geix–, el que la gent veu en aquesta 
última actuació del tour és el materi-
al més refinat del que hem pogut fer 
durant tot l’any».
 

SINTONIA DEL MUNDIAL DE NATACIÓ / Amb 
aquesta publicació Els Amics de les 
Arts es prenen l’anunciat descans. 
Ara toca carregar piles i tornar a 
compondre. I per agafar impuls, els 
ha caigut un estimulant encàrrec: 
compondre la sintonia del Mundial 
de natació (que se celebrarà a 
Barcelona del 19 de juliol al 4 
d’agost). La peça ja té títol, La ciutat 
entre dos blaus. I la cantaran en català 
i anglès, tal com els ha demanat l’or-
ganització. I posats a fer l’animal 
(per alguna cosa bategen així el seu 
llançament recent), el videoclip el 
gravaran sota l’aigua. H33 El quartet barceloní, el febrer passat a EL PERIÓDICO.

ELISENDA PONS

Dramaturg, actor, polític i activis-
ta dels drets humans, i, durant set 
anys, monjo benedictí al mones-
tir de Montserrat. Va ser allà, en-
tre els murs d’una espiritualitat 
que ha guiat el seu diversificat ca-
mí, on Aleix Puiggalí va escriure Al 
fons del calaix. L’obra, sota la direc-
ció de Rafel Duran, arriba avui a La 
Seca Espai Brossa amb Mariona Ca-
sanovas i Rubén Serrano en el re-
partiment.  
 «Un dia em vaig posar a arreglar 
el meu arxiu al monestir i van apa-
rèixer coses de la meva pubertat, de 
la infantesa... Vaig pensar que seria 
bona idea traslladar el que vaig sen-
tir a un personatge que s’ha d’en-
frontar al seu passat», explica l’au-
tor barceloní. Va crear  Júlia, una do-
na amb un record que li impedeix 
tirar endavant, girar full, fins que 
decideix enfrontar-s’hi. 
 L’obra incideix en la necessitat 
d’ordenar les motxilles que tots 
carreguem i reconciliar-se amb els 
errors. De l’experiència pastoral 
de l’autor va sorgir el principal eix 
de la història: les drogues. «Sense 
ànim de jutjar ni de moralitzar, vo-
lia denunciar una situació que aca-
ba destrossant vides i que la socie-
tat admet condescendent; això de 
la ratlleta del dissabte tan assumit; 
les cues als lavabos de les discote-
ques...». 
 Puiggalí coneix molt bé aquesta 

«problemàtica invisible que és molt 
més comuna del que volem adme-
tre». Va col·laborar en el pla munici-
pal barceloní contra la drogodepen-
dència i, durant el seu retir monacal, 
va acompanyar els laments d’afec-
tats per l’addicció. «A Montserrat 
arriben moltes persones, creients 
o no, per explicar les seves histò-
ries. Necessiten que se’ls escolti. I 
aquesta era la meva tasca».

Compromís evangèlic

Al currículum de Puiggalí hi ha una 
«coherència interna» que parteix del 
seu sentit compromís evangèlic. El 
seu teatre –ha escrit Euskadi crema, 
L’estació de la disbauxa, Abans de les ves-
pres, Fosc de lluna i Draps bruts– con-
té un vessant social de denúncia, de 
sacsejar consciències, que va guiar 
també la seva activitat política. 
 «Sóc creient però no beat, no sóc 
de missa diària», confessa. Va ingres-
sar a l’orde benedictí per accentuar 
aquest compromís amb l’Evangeli 
i en aquella faceta pastoral, acom-
panyant la gent en les situacions di-
fícils, ha trobat el sentit de la vida. 
«Vaig fer el postulantat, el noviciat i 
el vot temporal, però no els vots so-
lemnes per a tota la vida. Tant de bo 
tot això es pogués aplicar al matri-
moni». 
 Set anys després, va decidir pen-
jar els hàbits. «Ser monjo era un ca-
mí, no una finalitat», sentencia. «Estic 
molt content dels anys que vaig pas-
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33 Teatre social 8 Aleix Puiggalí, ahir a Barcelona, presenta ‘Al fons del calaix’ fins al 16 de juny a La Seca. 

FERRAN SENDRA

sar a Montserrat, no hi ha hagut una 
crisi de fe, però els límits del mones-
tir, els horaris, no em permetien com-
plir amb els meus objectius pasto-
rals i vaig buscar un altre destí per se-
guir la meva vocació». El va trobar a 
l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma 
de Mallorca, on assisteix els malalts 
terminals i les seves famílies. «Vivim 
d’esquena a la mort, però hi ha mol-
ta vida en aquests instants finals, en 
l’adéu. Hi ha una pregunta existencial 
que tots, siguin ateus o de qualsevol 
creença, es pregunten: ‘¿Quin sentit 
té que jo estigui aquí?». Això és la vi-
da espiritual. 
 I per a una vida espiritual sana 

la cultura és «fonamental», afegeix 
l’exreligiós. «És un aliment im-
prescindible. ¿Com la poden trac-
tar com un article de luxe, si és ne-
cessària com el pa?», lamenta re-
ferint-se a la pujada de l’IVA. Però 
la crisi mou muntanyes. «Estan 
sortint noves iniciatives, com els 
micromecenatges, el miniteatre, 
s’estan obrint petites sales... Pot-
ser està bé que no tot depengui de 
subvencions, perquè la gent sigui 
emprenedora, encara que això de 
l’IVA és una greu agressió», postil-
la el dramaturg que va pujar i va 
baixar de Montserrat amb la mot-
xilla ben ordenada. H  

«Volia denunciar el 
consum de drogues, 
això que estigui tan 
assumida la ratlleta 
del dissabte», diu

El monjo que 
escrivia teatre
Aleix Puiggalí, dramaturg i exreligiós, 
estrena avui a La Seca ‘Al fons del calaix’ 
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