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ALBERT BERTRAN

novel·la em sembla molt feliç, enca-
ra que els pares es dediquin a fer es-
tupideses. Jo sóc fill únic i nosaltres 
érem les tres persones més felices 
del món. És veritat que érem molt ir-
ritables, ens cridàvem, però jo esti-
mava els meus pares i ells m’estima-
ven a mi, encara que algunes vega-
des em donessin una bufetada.

–Aquests temps de correcció políti-
ca no ho permeten, això. 
–Un dia la meva mare em va llançar 
amb ràbia el saquet ple de diners 
que jo solia portar quan repartia els 
dairis pel barri amb bicicleta. Vaig 
aconseguir esquivar-lo i va trencar 
una finestra. Tots dos vam caure a 
terra del fart de riure que ens vam 
fer. 

–Vostè va ser una bona peça. Crec 
que en algun moment va comparèi-
xer davant del jutge. 
–Sí, vaig participar en petits robato-
ris i els meus pares em van amena-
çar d’enviar-me a un reformatori.

–Allà la seva vida sí que hauria pogut 
ser una altra. 
–I la raó per la qual vaig corregir la 
meva vida i no vaig acabar anant-hi 
és perquè no vaig voler que la meva 
mare fos infeliç. 

–L’any que ve complirà 70 anys. 
¿Aquest llibre és una mica un balanç 
personal de la seva existència? 
–Crec que té a veure amb el fet d’es-
tablir una connexió amb la persona 
que eres de jove. Per a mi, és impor-
tant adonar-se d’això, no solament  
per haver sobreviscut, sinó perquè 
es crea la fantasia que l’existència és 
una cosa integrada, un conjunt.
 
–¿La seva vida actual li sembla sa-
tisfactòria? 
–Crec que ho estic fent bé. Encara 
parlo diàriament per telèfon amb la 
gent amb qui vaig anar a l’institut. 
Tinc el mateix sentit de l’humor i se-
gueixo sent un irresponsable. 

–Així que el balanç és positiu. 
–Només puc dir-li que visc el pre-
sent tant com puc. Als Estats Units 
anem massa ràpid, pensem què fa-
rem d’aquí una hora i oblidem el 
que hem fet una hora abans. El meu 
esforç per enganxar-me al present 
potser es deu a haver tingut uns pa-
res grans, a haver viscut amb una 
única persona, la meva dona Kris-
tina, durant 50 anys, i haver pres la 
decisió de no tenir fills.

–¿Els fills t’ofereixen una altra per-
cepció del temps?
–Deixes d’ocupar-te de tu i traslla-
des les teves preocupacions al fu-
tur. Recordo que un dia la meva ma-
re, quan s’estava morint, em va dir: 
«Saps, Richard, de petit solia abra-
çar-te molt fort desitjant que mai et 
morissis».

–¿Creu que la literatura és una for-
ma d’intentar donar sentit a la vi-
da? 
–Sí, però en un sentit provisional, 
no és l’únic. Val la pena que a un li 
ofereixin una altra visió de les co-
ses que més importen i que a més si-
guin diferents de les que tens tu. H

  

  

Tàrrega es mou
CRÒNICA La dansa de ‘Transforma-T’ va obrir la mostra escènica 

Ha plogut molt des d’aquell No 
serem moguts, himne a la resistèn-
cia davant del sistema que canta-
va Joan Baez i que van agafar en 
préstec, entre d’altres, els joves 
antifranquistes davant dels gri-
sos. La lluita segueix amb les ma-
teixes intencions però el lema 
ara és el contrari: convida al mo-
viment. S’ha de canviar, reinven-
tar-se, transformar-se. Així ho 
proposa FiraTàrrega des del seu 
cartell –Mou-te– i així ho va sugge-
rir l’espectacle de dansa inaugu-
ral: Transforma-T, que ahir a la nit 
va obrir entre calorosos aplaudi-
ments la 33a mostra de teatre al 
carrer. Concebut pel coreògraf 
i ballarí Toni Mira per a la seva 
companyia Nats Nus, el muntat-
ge, que aquesta nit i demà torna-
rà a representar-se a l’Espai Hort 
del Barceloní, expressava en el 
poètic llenguatge de la dansa –
amb el suport audiovisual– la ne-
cessitat de transformar el món.
 «És una metàfora de la situa-
ció actual. Les estructures no fun-
cionen i si ho vols es poden canvi-
ar. La idea és que tots podem can-
viar les coses, a nivell personal o 

més general», argumentava el crea-
dor, reconegut amb el Premi Nacio-
nal de Dansa 2010 de Catalunya. Ell 
i els vuit ballarins de la seva compa-
nyia han estat els primers de predi-
car amb l’exemple. Assumia el gran 
canvi de portar l’intimisme de la 
dansa contemporània a un macro-
espectacle per a unes 5.000 perso-
nes. «Ha sigut un gran repte, però 
no he volgut renunciar a la poètica, 
a l’essència del llenguatge del movi-
ment. Sabia que havia d’enganxar 
tant els espectadors més pròxims, 
que podien veure la pell dels balla-
rins, com els que estan a 30 metres 
prenent-se una cervesa», explicava 
el coreògraf. Va complir l’objectiu. 
 Els ballarins també van haver 
d’afrontar el desafiament extrem de 
portar el seu art a les altures. Penjats 
amb arnesos, evolucionaven sobre 
una gran estructura cúbica de fer-

ro de 7,5 metres –símbol d’aquests 
sistemes rígids i freds que ens tena-
llen, i així eren els moviments robò-
tics dels ballarins al principi, fins 
que van anar grimpant per la bas-
tida per omplir-la de vida. En unes 
pantalles instal·lades en cubs pe-
tits es projectaven els seus cossos, 
mentre la música de l’aragonès Víc-
tor Rebullida –és una coproducció 
de FiraTàrrega i l’Ajuntament de 
Saragossa, i es veurà també a les fes-
tes del Pilar– acompanyava la core-
ografia oscil·lant des de l’intimisme 
als ritmes més canyers. 
 
DE CIUDAD JUÁREZ ALS CONTES / Ca-
nyers, íntims, divertits, tristos, re-
flexius... Així són els paisatges que 
fins diumenge es dibuixaran pel 
territori creatiu de Tàrrega. Els me-
xicans Teatro Línea de Sombra tras-
lladaran el públic a Ciudad Juárez; 
els xilens Teatro Niño Proletario, a 
l’infern d’un frenopàtic, i els anda-
lusos Trasto Teatro, sense perdre el 
seu agut humor, a una vetlla de di-
funts. Carvalho cuinarà una pota de 
xai amb cervesa a la salut del seu pa-
re, Manuel Vázquez Montalbán, i els 
italians Ondadurto Teatro regala-
ran un viatge multimèdia a la infàn-
cia de la mà de Blancaneu i la Caput-
xeta Vermella. Així, fins a 78 espec-
tacles, amb espontanis a part. Com 
cada any, caldrà moure’s, molt i rà-
pid. Tàrrega no s’atura. H
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33 Una imatge de l’espectacle de dansa de Toni Mira ‘Transforma-T’, que ahir a la nit va obrir FiraTàrrega.
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Toni Mira va unir dansa 
aèria i audiovisual en 
una poètica metàfora 
sobre la necessitat  
de canviar el món


