
l meu bon amic i col·laborador
d’aquest espai de contraportada
Narcís-Jordi Aragó reproduïa

ahir alguns dels ditiràmbics elogis amb
què el general Franco va ser obsequiat
en vida. De Luis de Galinsoga, director
del barceloní diari La Vanguardia Es-
pañola en èpoques de franquisme a ul-
trança i autor de la frase, ja històrica, de
Todos los catalanes son una mierda,
ens va oferir allò de Centinela de Occi-
dente. No es tractava d’un títol honorí-
fic enmig d’altres, sinó del títol d’un
llibre que era l’apoteosi biogràfica del
dictador gallec. Si no recordo mala-
ment, en alguna pàgina d’aquell enco-
miàstic totxo, es podia llegir: Sólo
Franco no es perfectible. O potser ho
va deixar anar Galinsoga en un altre es-
crit. Però tant li fa, penso que la frase,
en el context que sigui, resumeix a la
–sempre perfectible– perfecció el pen-
sament global dels exegetes del perso-
natge. Perdoneu que m’hagi recolzat
en la columna d’ahir, però és que ahir
mateix, mentre buscava documentació
a internet per a l’efemèride relativa a
les lleis de Nuremberg, em vaig intro-
duir, sense voler, en algunes pàgines de
contingut nazi escrites en castellà, gai-
rebé totes sud-americanes, en les quals
els elogis a les persones d’Adolf Hitler,
de Rudolf Hess (¡Presente!, posava en
una pàgina), de Reinhard Heydrich i
d’altres figures destacades del III
Reich, semblaven una rèplica de les
floretes dirigides a Francisco Franco.
Una de les webs demostrava que la Se-
gona Guerra Mundial l’havien propi-
ciat els «israelites» de Polònia i els as-
sessors «israelites» del president dels
EUA, Theodore Roosevelt. Tenint en
compte que les lleis antisemites de Nu-
remberg es van promulgar l’any 1935,
i que la guerra va començar el 1939,
justament amb la invasió de Polònia
per l’exèrcit alemany, ja em direu qui-
nes ganes podien tenir els «israelites»
polonesos –i els «israelites» en gene-
ral– de posar Hitler encara més en con-
tra seu. I si tenim en compte, també,
que sis dels set camps d’extermini ale-
many es van instal·lar a Polònia, doncs
ja m’ho explicareu.
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PUBLICITAT

a coreògrafa Coco Comín re-
marca que, de tots els musicals
que es fan i desfan aquesta tem-
porada de bogeria, Fama és

l’obra pensada per al lluïment dels balla-
rins. La dansa té la preponderància que re-
ivindica un musical, inspirat en una pel·lí-
cula (que posteriorment seria sèrie) que se
situa en una escola superior d’arts de No-
va York, als anys vuitanta. Ahir van fer la
seva presentació abandonant la foscor
dels escenaris i envaint el carrer. Com en
la sintonia de la sèrie, que va fer que es
descobrís la màgia dels escalfadors i els
pantalons de malla també per als nois. La
sintonia, de poc més de tres minuts, va ai-
xecar una expectació insòlita. Un ciclista
esprintant va apropar-se a la rotllana per
retratar, ni que fos amb el mòbil, aquells
salts sense ni tan sols deixar la bici a terra.

L En poc més del que dura un semàfor ver-
mell els ballarins van poder saltar a cor
què vols per l’avinguda. La Guàrdia Ur-
bana va aguantar el xàfec dels conductors
que, just acabada la sintonia, van comen-
çar a deixar-se sentir amb els clàxons. La
millor publicitat és fer un pèl la guitza i ai-
xecar un clam d’improperis.

Els ballarins de Fama van estar sis me-
sos al Tívoli, ara fa quatre anys, i se’n van
haver d’anar perquè «l’empresari de pa-
rets» (en paraules del director Ramon Ri-
balta) els va dir que tenia un compromís
per al setembre. Se’n van anar de Barcelo-
na amb públic que els hauria seguit. Van
abandonar la seva versió bilingüe (en què
reforçava les procedències dels hispans i
dels veïns del Bronx) per arrencar una
temporada a Madrid, ara ja en una produc-
ció plenament castellana. A Barcelona,

diuen que s’estaran 20 setmanes. És el que
tenen negociat amb els empresaris de pa-
rets de l’Apolo. Al teatre afirmen que el
musical tindrà la seva benedicció si hi ha
públic. Ahir, el taxi va arribar de Sabadell,
on va actuar per la festa major, i es va
plantar a la vorera. Per fer-lo entrar hauran
de rebentar la porta. El taxi apareixerà en
la darrera escena del musical sigui com si-
gui. El vehicle, tret de l’illa Manhattan per
a la producció, l’han hagut de restaurar
perquè els bots dels artistes durant anys
l’han deixat atrotinat. Mentrestant, els in-
tèrprets, entre els quals hi ha el mediàtic
Sergio Alcover d’A bailar («el vam des-
cobrir nosaltres», diu Comín), han tingut
temps per ser i fer família. Ahir, hi havia
ballarines que portaven la canalla a la fes-
ta. L’amor venia en taxi, Rafael Anglada?
Sí, i el ball amb Fama, també.

El ball vindrà en taxi

la contra | JORDI BORDES

Els ballarins de «Fama» tallen el Paral·lel per fer una coreografia que aixeca expectació

Els ballarins, ahir al matí, al Paral·lel, amb el taxi de Nova York presidint la coreografia a l’entrada mateix del Teatre Apolo. / QUIM PUIG


