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Un Rafael Casanova bastant més 
aguerrit i divertit que aquell que 
l’escultor català Rossend Nobas 
va posar damunt d’un pedes-
tal a la ronda de Sant Pere amb 
una incomprensible cara d’èxta-
si (¡carai!, acaba de rebre un tret 
a la cuixa, no més amunt) va ir-
rompre ahir al Palau de la Virrei-
na en el que en principi havia de 
ser una presentació més dels ac-
tes organitzats per l’Ajuntament 
de Barcelona amb motiu del tri-
centenari de l’Onze de Setembre. 
Sota la perruca hi havia l’actor 
Xavier Boada, exmilitant d’Els Jo-
glars i, per tant, presumpte sos-
pitós de pertànyer a allò que du-
rant anys el nacionalisme català 
ha definit com a practicants de 

quarta paret teatral, el públic li pre-
gunti al personatge tot allò que vul-
gui com si (dit amb tots els respectes 
per a les dues parts) es tractés de la 
Maña d’El Molino. «Hauríem pogut 
organitzar una exposició itinerant 
o haver convidat un especialista a 
pronunciar una sèrie de conferènci-
es, però res millor que la història ex-
plicada pel protagonista de la his-
tòria», va resumir Soler. La prime-
ra representació està prevista per 
al pròxim 4 de novembre a la Casa 
Elizalde. Segur que no hi haurà du-
es sessions iguals.
 Amb el pandemònium polític 
actual, aquesta podria ser una pro-
posta que al director de la posada 
en escena, el solvent Oriol Broggi, li 
podria sortir de mare. Amb cara de 
murri, ahir es va mostrar encantat 
amb el risc. El seu desig és que el pú-
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33 Teatre 8 Toni Soler, Xavier Intente, Xavier Boada, en el paper de Rafael Casanova, i Jaume Ciurana, ahir.
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«¿Independència de 
què? Nosaltres no 
estem per segons 
quina mena 
d’aventures»

Casanova baixa del pedestal
L’Ajuntament de Barcelona organitza dins dels actes del tricentenari del 1714 una gira d’un 
Rafael Casanova disposat a trencar la quarta paret i enfrontar-se a les preguntes del públic 
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l’anomenat autoodi, vaja, una co-
sa molt pitjor que ser un mal cata-
là. Toni Soler, comissari del Tricen-
tenari, i Jaume Ciurana, regidor de 
Cultura, van respondre davant l’as-
salt de Casanova i un soldat armat, 
Xavier Intente, amb bastantes tau-
les teatrals, ja que no era més que 
això, un aperitiu d’un dels plats 
forts d’aquest menú de 2,5 milions 
d’euros amb què l’Ajuntament de 
Barcelona ha decidit commemorar 
els 300 anys del 1714.
 «Si, és cert, és una proposta arris-
cada, ens atrevim a dessacralitzar la 
història i posar així a prova el nos-
tre sentit de l’humor col·lectiu», va 
explicar Soler, que va exposar quin 
va ser el part d’una idea tan xocant 
com aquesta, portar Casanova de gi-
ra pels districtes de la ciutat perquè, 
en una ruptura en tota regla de la 

blic vulgui saber més i més sobre 
aquelles dates fatídiques del set-
ge de Barcelona. Però, és clar, l’ac-
tualitat és massa llaminera per-
què al damunt de cada represen-
tació de Casanova en directe no hi 
plani l’amenaça que l’espectacle 
derivi cap al subgènere teatral del 
míting polític. Per si de cas, Brog-
gi sembla que ho té tot previst. Bo-
ada es va comportar ahir com el 
que se suposa que és, un viatger 
involuntari del temps, que sap 
tan poc de consultes i declaraci-
ons unilaterals d’independència 
com George Wells del sistema po-
lític dels Morlocks (El tiempo en sus 
manos, 1960).
 «¿Creu que Catalunya hauria de 
ser un Estat independent?». L’hi va 
preguntar una actriu que simula-
va ser periodista perquè se suposa 
que així o aixà aquesta qüestió aca-
barà sent plantejada al Casanova 
ressuscitat. No està de més subrat-
llar que aquell va ser el clímax dra-
màtic de la roda de premsa, una 
bona oportunitat per dilucidar si 
l’Ajuntament de Barcelona, com a 

organitzador dels actes del tricen-
tenari, interpreta, com alguns sos-
tenen, que la guerra de successió 
va ser a la Catalunya del segle XVIII 
una guerra de secessió.
 «¿Independent de què...? No, el 
que volem és estar a les ordres d’un 
rei que accepti les nostres consti-
tucions, nosaltres no estem per se-
gons quina mena d’aventures...». 
Així, sense marge per al dubte, va 
exposar Casanova el que fa 300 anys 
es decidia a Barcelona. Soler hi va 
intervenir per recordar que va ser 
al segle XIX quan al que havia es-
tat conseller en cap durant el set-
ge se’l va posar en un pedestal de 
màrtir potser exagerat i que, més 
recentment, hi ha hagut un intent 
de portar el pèndol a l’altre extrem 
i per recordar amb una certa sorne-
gueria que Casanova, després de la 
derrota, va tornar al seu antic ofici 
d’advocat. «Va ser només un home 
superat per les circumstàncies». 
Aquell home és el que aquest mes 
de novembre estarà de gira pels dis-
trictes de Barcelona. L’entrada és 
gratuïta. L’aforament, limitat. H

L’aposta té el seu 
risc: exposar 
Casanova com ho 
feia la Maña davant 
el seu públic

Vegeu el vídeo d’aquesta 
notícia amb el mòbil o 
a e-periodico.cat


