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El vici d’escurar  
el diari fins al pòsit

S
óc un àvid lector de prem-
sa. Més encara, devoro di-
aris compulsivament. Uns 
quants al dia. Necessito 

obrir un diari al matí abans del pri-
mer glop de cafè, i moltes nits li trec 
hores a la son per llegir articles i re-
portatges que, per falta de temps, 
van quedar pendents. Tenint en 
compte que això passa després de 
veure per televisió els informatius 
de matinada i tafanejar, a internet, 
les notícies de l’endemà, aleshores 
sóc víctima d’una estranya síndro-
me que anomeno que em perdo, que 
em perdo. És com entrar en un bucle 
en què el passat i el present es con-
fonen. És com anar muntat en una 
llançadora en la qual el que va d’ahir 
a avui (i viceversa) es repeteix en ci-
cles de moltes vegades per segon. I, 
és clar, en el vaivé del viatge tot es 

relativitza. El que ahir semblava 
terrible, avui és una fotesa. I el que 
avui menteix l’un deixa en no res el 
que ahir va jurar l’altre. És un exer-
cici que recomano: relaxa.
 En aquest vici d’escurar el diari  
fins al pòsit, descobreixo i aprenc 
coses insospitades. Ahir, per exem-

ple, en aquest mateix diari, a la pà-
gina 33, vaig descobrir que alguns 
agents de la llei que es veuen sub-
jectes a investigació es van presen-
tar a unes proves de toxicitat com-
pletament rasurats, és a dir, sense 
un pèl de tontos. 
 I vaig aprendre que els cabells 
ens delaten. Que a la nostra pelus-
sera –cap, pubis, aixelles– es guar-
da la fitxa completa de les nostres 
addiccions. O gairebé. I que com 
més llarg són els cabells, més àm-
plia és la informació. Perquè l’úl-
tim centímetre de cabell guarda les 
dades del nostre últim mes. Del que 
s’infereix que dotze centímetres de 
cabells contenen l’informe de tot 
un any. I que un crani rasurat i un 
cos depilat garanteixen, doncs, un 
bon esborrat. Així de fàcil, asseu-
re’s a la butaca del perruquer i or-
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Ahir vaig descobrir que 
a la nostra pelussera 
es guarda la fitxa de 
les nostres addiccions

denar: «Esborri’m els sis últims me-
sos, si us plau, no sigui que m’aturi 
un control».  

‘Pentinats que parlen’

Seguint amb la lectura em vaig tro-
bar, en el mateix exemplar del dia-
ri, però a la pàgina 61, amb un re-
portatge (¿casualitat?) titulat: Pen-
tinats que parlen, il·lustrat amb fotos 
de la il·lustre cabellera d’alguns 
dels dirigents polítics del moment. 
I no vaig poder evitar fixar-me en la 
llargada dels cabells, és clar. D’en-
tre els homes, els més llargs són els 
d’Artur Mas, els més curts els d’Oba-
ma. D’entre les dones, els més llargs 
són el de la senyora Kirchner i els 
més curts els d’Angela Merkel. ¿Els 
més curts de tots? El de Kim Jong-
un. Dedueixin, dedueixin. H

punta

Pitarra bateja el 
planter del TNC
3‘El cantador’ girarà per biblioteques un cop estrenat

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

L
a posada en escena va ser la 
dels grans dies. Xavier Al-
bertí, director del Teatre Na-
cional de Catalu-nya com a 

amfitrió i impulsor del projecte, el 
conseller Ferran Mascarell, el presi-
dent de la Diputació de Barcelona, 
Salvador Esteve, i Jordi Font, direc-
tor de l’Institut de Teatre, van pre-
sentar ahir la nova companyia jove 

del TNC, la  ITNC, i germana de la IT 
Dansa que també tutela l’Institut. 
L’estrena d’El cantador, de Serafí Pi-
tarra i Pau Bonyegues, significarà el 
baptisme del grup del 2 al 13 d’abril 
a la Sala Tallers.
 La primera promoció del planter 
del teatre públic està composta per 
11 intèrprets, un ajudant de direc-
ció, una de dramatúrgia i una res-
ponsable d’escenografia, vestuari i 
il·luminació. Van ser escollits des-

prés d’unes audicions a les quals es 
van presentar uns 90 graduats dels 
últims cinc anys de l’Institut. El 
postgrau, de sis mesos i fins a finals 
de juny, compta amb una beca de 
420 euros mensuals en els tres me-
sos d’assajos i representació. Tindrà 
caràcter anual.

TRAMPOLÍ / Albertí va explicar el nai-
xement de la ITNC com un instru-
ment per accedir al patrimoni tea-
tral català, perquè aquest patrimoni 
sigui conegut fora del TNC i, final-
ment, com un trampolí cap a la pro-
fessionalització dels joves graduats. 
Després de la seva estrena, l’obra es 
mourà per la xarxa de biblioteques 
públiques i, fins ara, ja s’hi han su-
mat 10 poblacions.

LA NOVA COMPANYIA JOVE DEL TEATRE PÚBLIC CATALà

 «No es fa el vers de Pitarra perquè 
no sabem fer-lo», va sentenciar Al-
bertí sobre la rellevància del capí-
tol formatiu amb l’aprenentatge de 
l’heptasíl·lab que definia les obres 
de Frederic Soler, nom real de Pitar-
ra. Masó va afegir que ha muntat El 
cantador amb referents «de la comè-

dia de l’art, L’escurçó negre i Monty 
Python». I sota el prisma dels micro-
teatres d’avui, paral·lel a la reboti-
ga de la rellotgeria on Pitarra treba-
llava i va escriure el 1864 la seva pa-
ròdia del drama romàntic espanyol 
del 1836 que va inspirar el llibret d’Il 
trovatore, de Giuseppe Verdi. H

33 Xicu Masó, amb ulleres al centre, i els seus deixebles, ahir al TNC.
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