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TRICENTENARI

“Què hauria passat si algú hagués
llançat una sabata a Felip V?”

La història es repeteix? Era una
de les preguntes que més es van fer
els tres participants en el col·loqui,
i que d’alguna manera planava en
l’ambient. L’autor de Victus es mos-
trava convençut que no. “No som
conscients de la força que tenim els
ciutadans”, explicava, convençut
que “finalment els polítics faran el
que els ciutadans diguem”. Fernàn-
dez li donava la raó –“la violència fí-
sica, la de les bombes, s’ha acabat”
–tot i que matisava que “encara que-
da la violència institucional”–. Pi-
ñol, murri, es demanava “què hau-
ria passat si algú li hagués llançat
una sabata a Felip V?” Ho feia enmig
de la hilaritat general i el somriure
més aviat tímid de Fernàndez, mig
complagut mig resignat a la nova
popularitat aconseguida des que va
mostrar a Rato una de les seves san-
dàlies. Ahir, potser per a l’ocasió,
duia unes sabatilles d’esport de co-
lor vermell.

El 1714 pot haver servit d’inspi-
ració per a una novel·la, però el que
la data representa segueix tenint
conseqüències, segueix formant

part del present. D’això se’n van
mostrar convençuts tant Piñol com
Mascarell i Fernàndez. El conseller
apuntava que la desconfiança de la
burgesia catalana cap a l’Estat i
l’anarquisme de les classes popu-
lars arrenquen aleshores i encara
formen part de la idiosincràsia na-
cional catalana.

Mascarell es va mostrar erudit;
Sánchez Piñol, apassionat i divertit,
buscant la complicitat d’un públic
que ja tenia a la butxaca abans de
començar l’acte; Fernàndez, una
mica desubicat. Cadascú des del seu
àmbit (l’escriptor explicant anèc-
dotes, el conseller fent una lliçó
d’història, el diputat de les CUP
parlant de les classes populars), tots
tres van coincidir en un punt: la his-
tòria no es repetirà, però caldrà ca-
pacitat de resistència per suportar
un camí ple de dificultats. “La nos-
tra és la força de les urnes”, deia
Fernàndez, que deixava entre els
assistents la sensació que tres-
cents anys després el conflicte se-
gueix obert per molt que les armes
per lluitar siguin unes altres.e

D’esquerra a dreta, David Fernàndez, Albert Sánchez Piñol, Ferran
Mascarell i Enric Canals, moderador de l’acte. PERE VIRGILI
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Aquesta és una història de
vencedors –que no ho
són del tot– i de vençuts
–però no tant com ells
mateixos creuen–; d’ab-

solutistes i de demòcrates; de lluita-
dors i de traïdors. És la història de
Victus, un dels títols que simbolit-
za l’èxit i l’interès que desperta la
novel·la històrica entre els lectors.
No resulta estrany, doncs, que Vic-
tus hagués estat escollida per tancar
l’actual cicle de debats sobre la visió
de Barcelona que projecta la litera-
tura inspirada en el passat.

L’autor de l’obra, Albert Sánchez
Piñol; el conseller de Cultura, Fer-
ran Mascarell, i el diputat de les
CUP David Fernàndez van ser els
convidats ahir en un col·loqui que
buscava establir les connexions en-
tre el país que l’escriptor va retratar
en la seva novel·la i l’actual. Tots
tres van parlar de literatura (poc),
d’història (molt) i de política
(menys) en un auditori, el del Born
Centre Cultural, ple a vessar d’un
públic enamorat de Victus, el retrat
d’una guerra que, tres segles des-
prés, continua situada en el centre
de l’imaginari col·lectiu.

A l’auditori, assistents de totes
les edats escoltaven amb atenció les
històries d’una guerra que, al Born,
és impossible sentir llunyana. Un
públic que volia conèixer el passat
per entendre millor el present i in-
tentar imaginar un futur que, des de
l’escenari, es presentava amb opti-
misme. “Sens dubte la nostra ha si-
gut una història de derrotes”, deia
David Fernàndez, “però un dia
aconseguirem una victòria”. “Hi ha
pobles que han sigut derrotats i han
desaparegut; nosaltres no”, apunta-
va Sánchez Piñol, recordant que
aquesta capacitat de resistència és,
justament, el nucli central de Vic-
tus, la tragèdia d’un poble “que llui-
ta contra un dement, Felip V”, pe-
rò també “contra les pròpies elits
del país”, recordava l’autor.

Crònica

El cabaret ‘Lío Ibiza’
obre la nova etapa

del Teatre Principal

endirecte

Joan Gràcia es volia arrencar els cabells, dimecres a
la nit, en l’estrena de l’espectacle Lío Ibiza, que va
ser l’escollit per a la inauguració i presentació en so-
citat d’un nou espai escènic a Barcelona: el reformat
Teatre Principal, a la Rambla. L’actor del Tricicle i
director del cabaret –que es pot veure al port d’Eivis-
sa des de fa tres anys– va quedar atònit quan va mar-
xar la llum de la sala en dues ocasions durant la fun-
ció. Una anècdota, perquè l’ambient ja s’havia ani-
mat i els 800 convidats al sopar van salvar l’incident
amb aplaudiments.

La companyia havia arrencat amb un dels núme-
ros de Chicago i havia demostrat que no només l’es-
cenari sinó que tota la sala era seva. Els intèrprets
passejaven entre les taules, posant a prova la conten-
ció dels convidats amb la forquilla a les mans, i, de cop
i volta, els sorprenien desgranant versions de temes
d’Adele, Michael Jackson i Madonna, entre d’altres.
Entre les cançons van anar arribant els números més
elaborats i vibrants de la nit, que anaven des del te-
ma central de Dirty dancing fins a Carmen. Gràcia va
tractar l’òpera de Bizet amb una bona dosi d’humor.
Un cantant vestit de flamenca va fer la cèlebre Hava-
nera i la versió del Toreador, en garde també amb
sentit de l’humor i amb força picant. L’espectacle va
viatjar a l’Índia, amb un número Bollywood, i cap a la
recta final va oferir un tast de flamenc amb una can-
taora en viu i un combat de boxa slapstick. L’actor To-
ni Albà és el director artístic d’aquest impressionant
espai polivalent que, a la sala petita, la Latino, té con-
firmada l’actuació de Mali Vanili, el nou muntatge de
Guillem Albà, el Senyor Bohigues d’Eduard Biosca,
Brots del mateix Albà i Pep Plaza.
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El intèrprets de ‘Lío Ibiza’ barregen clàssics del
teatre músical, el cabaret i Bollywood. MANOLO GARCÍA


