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El Restaurant CAN CARRAU li ofereix un espai tranquil
i ampli on poder gaudir de plats únics elaborats amb
productes del nostre país. La seva gran varietat de
plats, on destaquen l’exclusiva recepta de cargols, les
mongetes del ganxet i la seva exquisida cuixa de xai,
delectarà al client més exigent.

CAN CARRAU ofereix dissabtes i diumenges de 8
a 11:30h esmorzars de ganivet i, al migdia, un menú
casolà i variat,

CAN CARRAU compta amb tres sales amb
capacitat per a 80 comensals cada una i una
gran terrassa oberta tot l’any, on poder gaudir
d’unes vistes excepcionals.

Telf. Reserves Carretera de Santa Fe del Montseny Km6-Campins
La nova gerència de CAN CARRAU us espera

En companyia de Pedrolo, el TNC segueix repassant els anys de plom del teatre català durant el franquisme. FOTO: TNC

EL TNC RECUPERA UN SAINET METAFÍSIC DE MANUEL DE PEDROLO QUE ENS RECORDA LA CONNEXIÓ

EXISTENT ENTRE L’OBRA DEL NOSTRE AUTOR I ELS GRANS MOVIMENTS LITERARIS EUROPEUS

Negociar amb la mort és una
tasca condemnada al fracàs

Deia l’escriptor, crític i assa-
gista Xavier Fàbregas –que
era tota una eminència en te-
mes de teatre universal i que
sobre el teatre català ho sabia
gairebé tot– que en l’obra es-
cènica de Manuel de Pedrolo
(i en general, en tota la lite-
ratura de l’autor deMecanos-
crit del segon origen) venien
a confluir les grans pregun-
tes sobre el sentit transcen-
dent de la condició humana,
amb el compromís envers un
país i un moment molt con-
crets. Quan en els seus textos
dominava la temàtica existen-
cial, sovint ho feia adoptant
formes pròpies de l’absurd
amb un toc esotèric. I a mesu-
ra que s’anava diluint aquest
esoterisme i aquest absurd,
apareixia amb tota clare-
dat l’escriptor amb ànsies de
plantar cara a la injustícia i
denunciar l’intent de genocidi
cultural i polític a què era sot-
mès el poble català (juraria
que Pedrolo seguiria trobant

ara mateix trets molt obvis
d’aquesta voluntat de genoci-
di). Per la seva banda, el ma-
teix Pedrolo venia a dir que
el teatre de l’absurd s’havia
convertit en una mena de sac
de drapaire en què s’intenta-
va ficar autors que sovint no
tenien gaire a veure els uns
amb els altres. I que, tot i ad-
metre que la vida és absurda
(això li semblava fora de dub-

te) i que als seus personat-
ges sovint els tocava patir les
conseqüències d’aquest ab-
surd, la seva obra era massa
racional per ser qualificada
amb aquest adjectiu; al cap
i a la fi, els seus protagonis-
tes s’esforçaven sempre d’allò
més per ficar la lògica per tot
arreu i introduir una mica
d’ordre entre tant desordre.
I és que, per a Pedrolo, la pa-

raula desordre era una parau-
la equiparable als tabús, les
limitacions i les injustícies; a
“tot allò que frena el desen-
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volupament de l’home”.
Per comprendre fins a quin

punt és veritat que els perso-
natges de Pedrolo lluiten per
implantar l’ordre fins i tot en
les situacions més desorde-
nades, res millor que aques-
ta comèdia en la qual la Mort
se’ns presenta tan implacable
com sempre, però més seduc-
tora que de costum. La Mort,
per ficar-se a la llar on trans-
corre l’acció d’aquesta obra
escrita l’any 1956 i robar a una
família benestant la seva filla
gran, s’ha transformat en un
noi ben atractiu. Tan atrac-
tiu que la germana adolescent
de la futura difunta fins i tot
està disposada a fer el sacrifi-
ci d’anar-se’n amb ell a canvi
de la noia, per raons potser no
del tot altruistes. Per la seva
banda els pares de la criatura
proposen una altra mena de
bescanvi: l’estimada iaia (que
al cap i a la fi ja està una mica
gastadeta) podria ocupar el
lloc d’aquesta noia que hauria
de tenir encara tota una vida
per davant. Però la mort és
molt tossuda: quan se li fica
entre cella i cella algú en con-
cret, no s’atén mai a raons. I
això, val més que tots ens ho
comencem a afigurar.

LA NOSTRAMORT DE CADA DIA

DE MANUEL DE PEDROLO. DIR.: MARTA GIL. INT.: BRUNA CUSI, MARC GARCIA
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PREU: 6-12€. HORARI: 20H; DG., 18H.


