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“Empresari del Gai-
xample”, en diem,
cada cop que toca
parlar-ne. Perquè,
esclar, si tenia un

negoci era “empresari”, i si el negoci
estava dedicat al públic homosexual,
aleshores, naturalment, estava situat
“al Gaixample”. Si s’hagués tractat
d’una botiga de fotocòpies heterosexu-
als al carrer Muntaner hauríem par-
lat d’un empresari del carrer Munta-
ner, però en tenir un negoci orientat al
públic homosexual, era “un empresa-
ri del Gaixample”. Que és com si algú
ha estat robat a la plaça Orwell, però a
la tele ens expliquen que li han pres la
cartera a la plaça del Tripi. Són les co-
ses de la premsa. També repetim, sem-
pre que en tenim l’ocasió, que la nena
morta de Santiago de Compostel·la era
“adoptada”. És el toc d’orenga neces-
sari per fer una pizza immortal.

D’altra banda, en el cas de l’empre-
sari que diem, hi ha això de les imat-
ges filmades pels veïns. Cada cop que
a la tele n’hem parlat (i n’hem parlat
gairebé cada dia, en les últimes set-
manes) hem ensenyat els cops que li
aplicaven els agents de la policia i hem
especulat sobre si eren al cap o a un
costat del tronc (perquè no es veia).
Ahir una emissora de tele (i el diari del
mateix grup) ens va ensenyar, per
sorpresa i “en exclusiva”, les fotos del
seu cadàver a la morgue. Mig cos des-
pullat sobre la superfície de treball.
Vam poder veure el tòrax i els braços
tatuats de “l’empresari del Gaixam-
ple”. Tenir imatges en exclusiva figu-
ra que et distingeix. T’excita, sens
dubte. Tu les tens, els altres no. No hi
fa res que el mort tingui família,
amics, una parella, un dret a la digni-
tat. És igual que ja no se t’acudeixi
pensar què sentiries si aquell cos fred
i exposat fos el del teu germà, el del
teu fill, el del teu company de feina.
Són els últims moments de la vida
d’un home. No hi fa res.

PILOT VERMELL

Empresari
del Gaixample

Els genis

Un dia vaig sentir
com li explicaves a la Sílvia
Cóppulo, a Catalunya Ràdio,
que el teu pare va fer la guerra
amb els republicans i que, quan
va tornar a casa i la mare li va
obrir la porta, només va pro-
nunciar dues paraules: “Hem
perdut”. Quan el 1997 et destitu-
eixen de director del Teatre Na-
cional de Catalunya, van ser els
teus pares els que et van pregun-
tar: “Has perdut?” “Maaai”, vas
contestar, allargant les a com
només tu les allargues: “He gua-
nyat. El teatre està construït”.
Però la victòria definitiva no
t’ha arribat fins a aquest cap de
setmana fred de novembre.
Ahir, avui i demà actues al Naci-
onal, un edifici on no t’abraona-
ves des de feia setze anys.

Tot aquest temps
has mantingut la ferida oberta,
vivint i treballant feliçment a
Madrid, però amb l’esperança i,
sobretot, l’orgull de pensar que
un dia et tornarien a venir a
buscar, com ja van fer-ho a
principis dels 80 quan el teu
exili era a França. Hi ha perso-
natges, pocs, que l’absència en-
cara us fa més presents. Marxar
és una manera bonica i afectada
de pensar que mai no desapa-
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Hi ha gent que és capaç de treballar a un banc, plegar a les 3 i anar-se’n cap
a casa. I llavors hi ha artistes com tu que no abaixeu mai el teló, que no po-
deu evitar que el teatre que us corre per les venes desbordi els escenaris i
impregni pomposament tota la vostra vida.

A l’estat del WhatsApp del teu telèfon hi tens una frase: “Sóc feliç!! I tu?” Una declaració de principis,
però també un desafiament. M’ha vingut al cap Joan Maria Pujals, el conseller de Cultura que

et va cessar el 1997 i que no compto que sigui al TNC aquest cap de setmana.
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ALEX GALLEGO reixeràs, de poder interpretar el
paper de protagonista encara
que en aquell moment no siguis
a escena.

Em fa l’efecte que tu
no ets d’aquells que creuen que
el temps arregla les coses. Per
girar full, com passa en algunes
relacions de parella, necessites
que l’altre escenifiqui el perdó i
el penediment. I això va passar
aquest mes de juliol, quan el
president Mas, el president Pu-
jol i el conseller Mascarell et
van organitzar un acte de des-
greuge al TNC. La manera com
vas marxar i la manera com has
tornat. Tot forma part de l’obra.
Una obra de pes, un clàssic, un
Flotats. No hi ha cap dels teus
moviments que sembli lleuger,
intranscendent.

Aquell dia de l’homenat-
ge, parafrasejant Napoleó i mas-
tegant cada síl·laba, vas deixar
anar una altra frase per a la his-
tòria: “Encara no han fos el plom
de la bala que m’ha de matar i els
bojos que disparen ho fan pès-
sim”. Un geni, per ser geni, ha de
ser incomprès. Si no, si els altres
l’entenen i el veuen com un
d’ells, podrà ser moltes coses,
però mai un geni.


