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Destinos de turismo familiar en Calella, Pineda de
Mar, Santa Susanna y Malgrat de Mar · Oferta de Alo-
jamiento en toda la comarca · 37 Kilómetros de playas
con 47 playas de arena dorada · 5 Puertos deportivos
en Arenys, Llavaneres, Mataró, Premià y El Masnou. 4
Bases náuticas en El Masnou, Vilassar de Mar, Pineda
de Mar i Santa Susanna (con estación náutica) · Ac-
tividades náuticas diversas y 2 parques acuáticos en
Palafolls (Marineland) y Vilassar de Dalt (Illa Fantasia).
3 Parques naturales: Serra de Marina, Serralada Litoral
i Parque Montnegre-Corredor · Deportes de natura y
parques de aventura (tirolinas, senderismo, btt, asnos,
caballos…) · Cultura (rutas modernistas en Canet de
Mar, Mataró y Argentona), Fundación Palau-Picasso
en Caldes d’Estrac y tradiciones y fiestas mayores

durante todo el verano · Gastronomía de temporada
con jornadas del pescado y el marisco (junio-julio),

del tomate (julio-agosto), Muestra
Gastronómica de Cabrils (agosto) y Fiesta de la Vendi-
mia y Semana del vino de la DO Alella (septiembre)
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Hi ha alguna possibilitat que al
tercer dia ressusciti? No; no ho
dic ara pensant en aquell altre
personatge en qui tots esteu
pensant i que ressuscita inde-
fectiblement cada Diumenge de
Pasqua. Ho dic pensant –com fa
el mateix poeta– en Catalunya.
Tal com ens la plantifica Nar-
cís Comadira al final d’aquest
espectacle modèlic que va pre-
nyat de referències a la Setma-
na Santa –i ara us explicaré per
què l’imprescindible muntatge
de Xavier Albertí em sembla un
model a seguir–, Catalunya com
a nació, la seva cultura i aques-
ta llengua seva que no para de
rebre cornades de toro per tots
els costats, es troben a un pas
de ser definitivament crucifica-
des. Això, si no ho han estat ja,
comptant potser fins i tot amb
la inestimable col·laboració de
molts d’aquells fills seus que
tant deien estimar-la.
I tant de bo, si Comadira ens

pot obsequiar ben aviat amb
una seqüela de la seva obra
en què el personatge d’en Gui-

llem (el hamletià xai expiatori
d’aquesta història en la qual els
xais confitats a foc lent, a més
a més de posseir evidents con-
notacions evangèliques, es con-
verteixen també en una bona
metàfora de les velles tradicions
condemnades a desaparèixer)
acaba ressuscitant d’entre els
morts; i junt amb ell, la seva es-
timada pàtria i els seus estimats
olivers. Però de moment la cosa

no pinta gens bé. I això queda
ben palès al llarg d’un Sant So-
par en què Comadira es permet
el luxe de parar taula fent servir
aquella mena d’humor poèti-
cament subversiu i subtilment
escorat cap a la gamberrada
musical (un escorament que el
melòman i musicòleg Albertí
ha practicat també sovint amb
resultats gairebé sempre ben
encoratjadors) que precedeix la

tragèdia. I no em negareu que
veure una tragèdia nacional
representada en un teatre na-
cional té quelcom de parado-
xa estimulant. Però és que són
precisament aquesta mena de
paradoxes les que donen tot el
seu sentit a un escenari nacional
com ara el del TNC.
Us deia abans que l’espectacle

de Comadira i Albertí em sem-
blava del tot modèlic. I amb ai-

xò no em referia tan sols (tot i
que també) al fet de trobar-nos
davant d’una proposta modè-
licament escrita, interpretada
i posada en escena. Em referia
especialment al fet de trobar-nos
davant un espectacle tan agosa-
rat des del punt de vista estilístic
com des del punt de vista con-
ceptual que Albertí ha tingut la
impagable gosadia de situar al
bell mig d’aquesta Sala Gran gai-
rebé sempre reservada als tex-
tos èpics i als noms clàssics re-
consagrats. I em refereixo també
al fet de servir-se d’aquest gran
escenari i de la tragicomèdia
operística amb rampells de
sainet místic per oferir una veri-
table lliçó d’autèntic teatre polí-
tic, que no és pas aquell que va
ple d’enceses proclames amb
què l’espectador està ja d’acord
abans de començar la funció, si-
nó aquell altre capaç de donar
unes educades bufetades al pú-
blic més educat, i de convidar-lo
al veritable debat capaç de pro-
vocar sacsejades. Catalunya pot-
ser és a la UCI, però el Nacional
sembla més viu quemai, gràcies
a espectacles com aquest.
Teatre Nacional de Catalunya.
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