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vui va de teatre. De teatre del bo.
D’aquell que enganxa l’especta-
dor a la butaca i el manté en ten-
sió fins que cau el teló perllon-

gant-li en el temps les sensacions viscudes,
inevitablement evocadores en una nova re-
presentació, encara que sigui amb actors di-
ferents.  Ja se sap que una peça teatral que
vulgui captivar ha de tenir un fil argumental
fàcil de seguir, que apel·li als sentiments dels
espectadors i els traslladi a una vivència que
identifiquin com a creïble encara que sigui ir-
real. L’important és la comunió amb el prota-
gonista. El que desvetlli més complicitats,
més pena, més empatia, més sentiment de

protecció o d’encoratjament, segons
sigui la successió de situacions dra-
màtiques, còmiques, tragicocòmi-
ques o absurdes en què s’emmar-
qui la peça representada. 
L’elenc artístic és important, és
clar. Noms coneguts, avalats
per actuacions anteriors que
els han fet guanyadors d’una
claca fidel, són garantia d’èxit
i grans aplaudiments finals.
I, per si un cas fes falta, mai

és sobrer comptar amb un entorn mediàtic
favorable, capaç d’interpretar, traduir i tras-
lladar a l’opinió pública el missatge que cal
fer arribar perquè l’èxit de la representació si-
gui brutal (no exempt d’una mica de brutícia,
també és veritat).
Fetes les premisses, per intentar lligar caps i
resoldre el nus final d’aquest article, avui vull
parlar de l’obra interpretada l’any 1987 per
una gran actriu de nom nostrat i entranyable:
la «senyora Montserrat». Els qui tenen bona
memòria històrica dels moments estel·lars
viscuts en el gran teatre de la vida diària d’a-
questa ciutat recordaran la gran obra de fic-
ció escrita per un autor desconegut arran de
la inesperada derrota electoral de l’alcalde
Cornet, després de 8 anys de mandat apa-
rentment espectacular. Actor principal, va
patir els efectes d’una inoportuna pentinada
fiscal i els danys col·laterals d’una decisió
contrària als interessos de moviments asso-

ciatius, precisament vinculats amb el món de
l’espectacle, infantil en aquest cas. La «senyo-
ra Montserrat» va aconseguir publicar en la
premsa local una carta al director en què la-
mentava haver-se equivocat en no donar el
vot que es mereixia el «seu» alcalde Cornet.
La carta va servir d’excusa per lloar la tasca
del ja exalcalde i, implícitament, denunciar el
fariseisme dels qui ara ploraven la seva defe-
nestració. Aleshores va fer parlar molt, la se-
nyora Montserrat, i jo em temo que és la ma-
teixa que diu Pere Navarro que el va bufetejar
l’altre dia, a l’entrada de missa, a la seva Ter-
rassa natal. Si més no s’assembla molt el tipus
de comèdia a què estem assistint i el ressò
obtingut en alguns sectors. Teatre del bo, i
avui no tinc ganes de parlar-ne d’un altre,
perquè en les darreres representacions visio-
nades només he vist escenificacions grandi-
loqüents, sobreinterpretades. Jo em pensava
que assistiria a un mutis general que cediria
espai i protagonisme a l’obra que podia co-
mençar a continuació. M’imaginava una sor-
tida d’escena espectacular, amb una apoteosi
final de bona entesa abans de caure el teló,
emocionats i esperançats en la nova obra que
s’anunciava important. Però, noi...
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otser el cinema no sigui com un fusell,
que deia Jean-Luc Godard, però sovint
s'assembla massa a una arma carregada
de bromur. Per això, festivals de cinema

com el Clam de Navarcles ajuden a despertar cons-
ciències, sacsejar estereotips i refermar conviccions.
Més enllà de l'interès estrictament cinematogràfic o
artístic propi d'un festival (amb pel·lícules d'estrena,
concursos, guardons i presències més o menys me-
diàtiques), el Clam és un bon pretext per reconèixer
la trajectòria de directors compromesos amb l’expo-
sició i la denúncia de les problemàtiques socials –en-
guany s'homenatjaran Imanol Uribe i José Luis Cuer-
da– i de persones o entitats que han fet de la solidari-
tat la seva raó de ser. El reconeixement d'enguany,
instaurat com a premi Pere Casaldàliga, en defensa
dels drets humans, ha recaigut en el grup de religio-
ses que, liderades per la manresana Lourdes Perra-
mon, ofereixen acolliment i assessorament a les vícti-
mes del tràfic d'explotació sexual. Després d'onze
anys d'existència, el Clam continua sent un reclam de
debat i reflexió sobre aquells valors que massa sovint
menystenim per tòpics, teòrics i gastats. La solidaritat
i la igualtat –eix temàtic d'aquesta edició del festival–
són a la base de la quarantena de pel·lícules que s'hi
poden veure aquests dies, provinents de més de vint
països, des d'òptiques i amb llengües diferents. I tam-
bé cal afegir-hi els tres centenars llargs de curts i
pel·lícules presentats a concurs, procedents d'Euro-
pa, Amèrica, Àsia i Àfrica.  Gràcies a la màgia del setè
art, el cinema pot convertir-se per uns dies en una
petita arma de reconstrucció massiva. Ara que encara
hi som a temps. Qui s'hi apunta? La continuïtat del
Clam, com el manteniment de tantes altres iniciati-
ves impulsades des del voluntariat, depèn en bona
mesura de la solidaritat d’això que anomenem la
gent, que som tots i no només els altres.
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«Després d'onze anys d'existència, el Clam continua
sent un reclam de debat i reflexió sobre aquells valors
que massa sovint menystenim per tòpics, teòrics i
gastats»
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«Una obra de teatre ha de tenir un fil
argumental fàcil de seguir, amb apel·lació als
sentiments i una vivència que s’identifiqui
com a creïble encara que sigui irreal»

Torna el Clam


