
L’actor Quim Masferrer inter-
pretarà, del 3 al 21 de setembre, a
l’escenari del teatre Barts de Bar-
celona, Temps, un monòleg tragi-
còmic de la seva autoria en què in-
terpreta un home a qui queden 90
minuts de vida.

Masferrer va presentar ahir a
Barcelona l’espectacle, estrenat al
festival Temporada Alta 2012 de
Girona (la preestrena es va fer al
Centru de Cabrianes) i que ja ha
rodat en una gira de més de cin-
quanta funcions per diferents
punts de la geografia catalana.

Temps és una tragicomèdia so-
bre la vida i la mort, dirigida pel jo-
glar Ramon Fontserè, que aterra
per primera vegada en un escenari
de Barcelona i que Masferrer ha
construït d’acord amb la pregun-
ta de «què faries si et quedessin 90
minuts de vida».

Hora i mitja d’espectacle que
mostra, a manera de diàleg intern
expressat públicament, la cadena
de reaccions i d’estats d'ànim que
un ésser humà pot tenir en saber
que només li queda una hora i mit-
ja de vida. Es tracten temes com la
por, el dubte o el misticisme.
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Masferrer porta al
Barts el monòleg
d’un home 
a qui queden 
90 minuts de vida  

er a Josh Wareham, el
món és com una sim-
fonia complexa. Amb
molts instruments so-

nant a la vegada. És de Minneso-
ta i té 21 anys. Estudia música i és
especialista en la viola. No no-
més és un apassionat de la músi-
ca clàssica. La curiositat el guia per
diversos països per copsar noves
cultures. S’entossudeix a descobrir
els mil i un arranjaments de l’har-
mònica –i a estones dissonant– so-
noritat del món. Ha participat en
l’Acadèmia Internacional de Mú-
sica del Solsonès (AIMS), però ha
allargat la seva estada per conviu-
re amb els solsonins i submergir-
se amb ells en els costums i la geo-
grafia de Catalunya.

Cristina Terricabras, solsonina
que el curs que ve farà segon de
batxillerat, és membre de la famí-
lia que l’ha acollit. Tenir el jove
nord-americà a casa li ha servit per
aprofundir en el seu domini de
l’anglès i entendre, també, que
món està configurat de col·lectius
humans amb tarannà molt dife-
rents. «Hem estat xerrant molt i he
pogut compartir moltes mirades
diferents sobre diversos temes. És
una persona que, per la seva jo-
ventut, té molt bagatge i el cap molt
despert. S’hi pot parlar de qualse-
vol tema», afirma la jove solsoni-
na. No només li ha servit perquè el
violista de Minnesota se submer-
gís en els costums d’aquí. La fa-

mília també s’ha adaptat al seu dia
a dia amb la qual cosa l’experièn-
cia ha estat un intercanvi cultural
complet. «El matí ens llevàvem
d’hora i anàvem a córrer», diu
Terricabras.

El que més ha cridat l’atenció a
Wareham és l’estil de vida de Ca-
talunya. «M’agrada la manera més
despreocupada de veure la vida i,
sobretot, la siesta. També m’ha
cridat l’atenció que el paisatge és
molt diferent. Des de muntanyes
fins a indrets més planers». Els sa-
bors a la cuina catalana és una al-
tre dels records que s’endú cap als

Estats Units. La gran descoberta
van ser els canelons. La mare de la
família, Rosa Jové, explica que «li
van encantar».

«Mentre estava cursant a l’AIMS
era impossible copsar tots aquests
aspectes del país. Estàvem molt
concentrats en els concerts. Per
aquest motiu m’hi vaig quedar»,
explica Wareham. Amb els solso-
nins ha anat a diversos indrets
del país. Com a apassionat de la
viola, un dels indrets on més va
gaudir va ser visitant el Palau de la
Música, a Barcelona. «He pogut
veure que el sentiment de perti-

nença als pobles és molt fort aquí.
A tot arreu hi ha espais on la gent
pot fer la seva vida social. Als Es-
tats Units és diferent. A les ciutats
hi ha un centre on hi ha les boti-
gues, però llavors els indrets de re-
sidència són més disseminats i
no hi ha aquest esperit de perti-
nença al poble». Sobre la inde-
pendència, ha pogut analitzar la
qüestió tot parlant amb persones
que tenen opinions diferents. 

La iniciativa de l’estada va sor-
gir de l’escola d’idiomes Chit Chat
amb la finalitat d’obrir els forans de
l’AIMS als solsonins.

P

Un jove músic dels EUA descobreix
Catalunya convivint amb solsonins 
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El violista de Minnesota que ha participat a l’AIMS fa una estada per submergir-se en els costums
dels catalans Els lligams entre ciutadans i el paisatge variat és el que més sorprèn el nord-americà 
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L’estudiant Josh Wareham amb Cristina Terricabras, membre de la família solsonina que l’ha acollit 
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iu Josep Piera, a Seduccions de
Marràqueix (Edicions 62, 1996),
que «un viatge és com la vida, la
vida és com un viatge». De vega-

des, aquest viatge no tan sols es realitza en
l’espai, sinó també en el temps. Aquest estiu
he visitat la ciutat marroquina de què parla
Piera (un dels pocs autors que, en català, ha
fet literatura sobre aquell racó de món) i, a
banda de contemplar les meravelles que em
presentava el paisatge físic i humà, he tingut
la sensació de retrocedir fins a l’època de la
meva infantesa o, encara més, fins a la de la
infantesa dels meus pares.

No fa pas tant, el nostre país compartia
amb el Marroc menys occidentalitzat moltes
més coses de les que ara voldríem reconèi-
xer. Quan fa, per exemple, que vam canviar
els rucs i les someres per tractors? Quan van
començar a entrar soles en un bar, les dones
catalanes? Quan vam decidir amagar els
nostres fills a casa i sobreprotegir-los fins a
convertir-los en presoners del progrés, per
por dels accidents? 

Quan ens vam convertir en esclaus del
temps i ens vam haver d’inventar aquesta

atrocitat que hem hagut d’anomenar «temps
lliure»? En quin moment vam perdre l’inte-
rès, sense ser nens, per l’espectacle de la pa-
raula, per les històries explicades oralment?
Quan va ser, que les places de pobles i ciu-
tats van deixar de ser un espai per comerciar,
per compartir experiències o exhibir ani-
mals exòtics? 

Quan es va estendre, entre nosaltres, la
idea que «Déu és una criatura de l’home, i
no l’home una criatura de Déu»? En quina
època, del nostre passat recent, els carrers de
les nostres ciutats van començar a quedar
deserts de fauna humana?

A Marràqueix (i diria que en bona part del
Marroc), el ruc és, encara, un mitjà habitual
per transportar mercaderies, persones o gar-
rafes d’aigua; els bars estan concorreguts ex-
clusivament per homes (ni una dona!) que
prenen el te, fumen i xerren; els carrers, els
descampats i, fins i tot, la vora de les carrete-
res, són plens de nens que juguen, que van
amb bicicleta, que esperonen una somera o
que baden en veure passar un vehicle carre-
gat de turistes occidentals. 

Arreu (des de la plaça de la ciutat fins als

racons més remots de l’Atles o del desert) hi
ha homes i dones sense, aparentment, cap
més feina que deixar passar les hores; a la
fascinant plaça de Jemaa el Fna (que en àrab
vol dir «assemblea dels morts», perquè fins
ben avançat el segle XX s’hi exhibien els caps
dels ajusticiats), al cor de la ciutat roja, hi ha
explicadors d’històries que, quan es pon el
sol i la calor remet, mantenen embadalits
petits i grans amb la màgia de la paraula dita,
així com encantadors de serps i ensinistra-
dors de mones que proven de caçar turistes
per demanar-los propines desmesurades.

La religiositat, omnipresent, marca codis
de conducta, indumentària i, naturalment,
omple les mesquites (on els no musulmans
tenen prohibida l’entrada) de fidels que hi
van a resar; i carrers i carrerons estan sem-
pre a petar de gent, bicicletes, motos i qua-
drúpedes diversos...

«Només ens separa d’ells una vella mar
domèstica –diu Piera– i ens pot unir la veu
profunda i diversa dels segles, el respecte a la
vida, allò que pot fer possible el demà, que
pot evitar el desastre. Ells ens poden oferir el
passat, nosaltres a ells el futur».
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No fa pas tant, el nostre país
compartia amb el Marroc menys
occidentalitzat moltes més coses de
les que ara voldríem reconèixer

Quim Masferrer, a «Temps»
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