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CULTURES 

quell matí el nen es va llevar malalt. Li feia mal
el cap, li cruixien els ossos i se sentia molt dè-
bil quan s’aixecava del llit. La mare li va tocar
el front i, tot seguit, li va posar el termòme-

tre a l’aixella. Amb veu assossegadora, li va dir que s’es-
tigués molt quietó, que li portaria un got de llet amb ca-
cau ben calenta per esmorzar. Va comprovar que tenia
febre, no gaire, però, malauradament, calia esperar
que en tingués més a mesura que s’anessin escolant les
hores del dia. El nen estava content, perquè podria pas-
sar tota l’estona llegint un pilot de tebeos de les aventures
de Diego Valor contra els homes verds del Gran Mekong.

Va començar a donar-los un cop d’ull, però al cap de ben
poc es va endormiscar, i així, mig tocat, va arribar fins al
migdia.

El metge el va desvetllar. Al doctor,  veí de la casa del
costat, no li feia res d’anar-los a veure a la més petita an-
gúnia. Era un homenàs alt i ferm, amb una veuarra que
se sentia des de l’escala. Quan s’apropava, feia olor d’a-
romàtic tabac de pipa. Li va tornar a posar el termòme-
tre i, veient la temperatura, movia el cap d’una banda a
l’altra. «Al llit sense moure’t, marrec, i ben tapat»- va dir.
«Demà passaré a veure’t i esperem que hagis millorat».
Va omplir una recepta amb la seva lletrota quasi indes-
xifrable, i el nen va tenir esma per demanar: «que
m’hauran de punxar?». 

A la tarda, malgrat el xarop i les pastilles, la febre va anar
pujant. El nen romania enterbolit, amb el cervell entre
una boira espessa i el cos flonjo. Surava en un mar d’ai-
gües calentes i olioses, com si fos un peixot esbarriat. Mal-
grat que la suor li perlava el front, sentia esgarrifances
de tant en tant. Es va girar cap a la paret blanca i des-
pullada que li quedava prop del llit. Llavors, mentre la
llum del dia minvava a la finestra i les ombres s’anaven
emparant de la cambra, el nen va descobrir meravelles
a tot color a l’estesa superfície de l’envà.

Va veure una llarga caravana de camells que s’apro-
pava a una ciutat enmig del desert, les cases de la qual
semblaven cobertes d’or i les cúpules i els minarets de
les mesquites refulgien de maragdes i robins. Abans que
poguessin arribar a aquell lloc prodigiós, unes aus ge-
gantines s’abatien damunt els viatgers a cops de bec i vo-
lien emportar-se la princesa, però un guerrer coratjós de
la rereguarda s’abraonava contra els ocellots i els arra-
bassava la presa a espasades. Tot seguit, el soldat i la prin-
cesa fugien cap a la carena d’unes muntanyes envolta-
des de núvols blaus. 

Es va despertar i era fosca nit. La casa estava en silenci,
només trencat pel lladruc d’un gos al carrer i, una mica
més tard, pel toc de quarts de campanes llunyanes. El
nen se sentia més bé, com si sortís d’un bany d’aigua re-
frescant. Li havia baixat la febre, segur. Va agafar el son
de nou, aquesta vegada sense ni un bri de neguit, i va dor-
mir d’una tirada fins que el cor li va dir prou.

Quan la mare li va anar a portar la llet amb cacau i, ben
contenta, va constatar que la malaltia estava cedint, ell
es va incorporar i li va dir: «mare, demà que ja estaré bé,
anirem al cine a veure una pel.lícula que hi surtin cara-
vanes de camells, monstres voladors, un heroi i una prin-
cesa? Oi que hi anirem?».                                                                                
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Crític de cine

Manuel Quinto

RED PONTIAC
Autor i direcció: Pere Riera.

Intèrprets: Míriam Iscla i Cristina Cervià.
� DIES:  10 d’octubre. Programació
Sala Petita del Kursaal. Manresa

a temporada de teatre de
la Sala Petita del Kursaal
de Manresa va donat el

tret de sortida dijous amb Red
Pontiac de Pere Riera, amb Cris-
tina Cervià i Miriam Iscla sota la di-
recció del mateix Riera i que va
omplir de gom a gom l’espai amb
200 persones (cadires extres in-
closes).

La Lourdes (Cervià) i la Maite
(Iscla) són dues mares, ja en edat
madura, que coincideixen cada
tarda al parc on porten els seus fills,
l’Ermengol i l’Arnau. Entre la trivial
conversa de les dues dones, cops
d’ull cap als menuts que segueixen
tranquil·lament els seus jocs, les
dues dones van esgranant una
conversa que les portarà, comen-
çant per les virtuts i defectes dels
més petits, a l’autèntica reflexió so-
bre l’essència de la maternitat, les
relacions maternofilials i, en defi-
nitiva, l’obligatorietat de l’empatia
davant els llaços de la sang.

Red Pontiac és la desmitificació
de la maternitat quan es basa més
en les pressions socials i en l’entorn
que no pas en l’autèntic conven-
ciment per la procreació i la des-

cendència. En tot moment, però,
el muntatge es desenvolupa amb
un humor elegant i incisiu, enfo-
cant des de diferents prismes què
mou i quina és l’autèntica inquie-
tud de la maternitat i què porta,
amb massa immediatesa, a la de-
cepció i, en conseqüència, a un
etern devessall de preguntes sus-
peses en l’aire. El políticament
correcte el representa el perso-
natge de Cristina Cervià i la in-
correcció silenciada però explo-
sionada, el personatge de Míriam
Iscla. Certament, les dues actrius
practiquen un efectiu set de tennis,
de bon contingut i ritme que saben
conduir amb naturalitat i encert.
Una peça on novament les grans
històries resideixen en aquelles
més petites, a les quals, de vegades,
menys atenció es presta. Un trici-
cle escènic ben engranat.
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LA DESMITIFICACIÓ
DE LA MATERNITAT

Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

Escrita i dirigida per Pere Riera, «Red Pontiac» planteja
amb un humor elegant però incisiu una reflexió sobre el
perquè de ser mare. Amb les encertades Cervià i Iscla

Cervià i Iscla en el muntatge

IMATGE PROMOCIONAL

LA MARQUESA DE SADE
Direcció: Direcció: Emilià Carrilla.

Autor: Yukio Mishima. Versió: Konrad
Szchiedrich. Intèrprets: Àngels Bassas
(Madame de Saint-Fond), Andrea
Montero (Madame de Simiane), Enka
Alonso (Charlotte), Muntsa Alcañiz
(Madame de Montreuil), Agnès Romeu
(Reneé de Sade) i Laura Fité (Anne-
Prospere). Teatre Akadèmia. Carrer
Buenos Aires, 47-49. Barcelona.
(www.teatreakademia.cat)
� DIES:  fins al 20 d’octubre.
� HORARIS: de dimecres a dissabte, a
les 20.30 h; diumenge, a les 18.30 h.
� PREUS: 18 euros els dimecres i dijous;
22 euros de divendres a diumenge.

onatien Alphonse Fran-
çoise (1740-1814), l’im-
mortal marquès de Sade,

va passar molts anys de la seva
vida a la presó en diverses tongades,
però l’imaginari que ha llegat la seva
figura privilegia el record del se-
ductor implacable que va ser. El tea-
tre Akadèmia de la capital catalana
ha estrenat temporada amb La
marquesa de Sade, la recreació que
l’autor japonès Yukio Mishima va
escriure sobre la personalitat d’un
personatge tan controvertit com
fascinant.

Omnipresent en el relat i ab-
sent de l’escena, el marquès és el
protagonista d’un text amb sis ac-
trius que defuig el rigor històric. L’o-
bra s’estructura en tres actes: co-
mença amb la detenció de Sade,
posterior a una orgia amb unes
noies que el van denunciar en
creure’s emmetzinades, i continua
amb la cronologia del seu full de ser-
veis carcerari, que va alternar en-
trades, sortides i fugida en conso-
nància als convulsos esdeveni-

ments del seu temps, Revolució
francesa inclosa. Davant de l’es-
pectador, però, no es representen les
vicissituds del llibertí, afí als rebels
del 1789, sinó les penalitats de les
seves víctimes més properes. D’u-
na banda, l’abnegada i fidel espo-
sa Reneé. De l’altra, Madame de
Montreuil, una sogra indignada
que el fa capturar.

Els veterans poden recordar com
el Teatre Lliure va programar la
peça el curs 86-87 amb direcció de
Jordi Mesalles. Muntsa Alcañiz, ara
en el paper de Montreuil, va assu-
mir el rol de la libidinosa cunyada
de Sade en un muntatge en el que
l’enyorada actriu esparreguerina
Anna Lizarán va interpretar la lúcida
i dissoluta comtessa de Saint-Fond.
El seu relleu és Àngels Bassas, res-
ponsable dels millors passatges
d’una funció que camina a un rit-
me excessivament lent. La mar-
quesa de Sade ofereix un contrast
poderós: l’home està entre reixes,
però l’autèntica reclusió la pateixen
les dones, persones lliures encap-
sulades en la incapacitat de desfer
el lligam afectiu. Aquest brou pas-
sional demana una intensitat que a
l’escenari es troba a faltar en diver-
sos moments.
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SADE DEMANA MÉS INTENSITAT

Toni Mata i Riu

TEATRE CRÍTICA

«La marquesa de Sade», que es pot veure al teatre
Akadèmia, ofereix un contrast poderós: l’home està entre
reixes, però l’autèntica reclusió la pateixen les dones 

Gairebé 700 professionals ja
s’han acreditar per participar a la
16a edició de la Fira Mediterrània
de Manresa, que se celebrarà del
7 al 10 de novembre. El període ofi-
cial d’inscripcions s’allarga fins
dimarts 15 d’octubre i les dades

dels acreditats apareixeran a la
guia professional, que es reparteix
a tots els delegats i ens participants
provinents, en aquests moments,
de 28 països diferents. Tot i això,
sempre hi ha inscripcions de dar-
rera hora.

D’altra banda, la Llotja, amb
disseny bagenc i situada al Museu
de la Tècnica, ja ha exhaurit la
disponibilitat d’estands -una cin-
quantena- i comptarà amb un to-
tal de 85 activitats, com reunions
ràpides o presentacions curtes
d’espectacles. L'últim estudi re-

alitzat sobre el volum de negoci
que genera la fira -que data de
l’any 2009- el situa al voltant dels
3 milions d’euros. 

La Fira Mediterrània ha pres
com a eix de la propera edició, que
se celebrarà del 7 al 10 de no-
vembre, el concepte de cruïlla,
com a espai de debat i punt de tro-
bada entre cultures.  La fira, amb
el músic igualadí Jordi Savall com
a artista convidat,  tindrà 36 estre-
nes i una desena de coproduccions
i, novament, fa una aposta deci-
dida per l’espai de la Llotja.
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La Mediterrània ja té 700 professionals
El certamen tanca

dimarts l’acreditació oficial.
La Llotja ja ha exhaurit la
disponibilitat d’estands




