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El periodista Albert Lladó debuta al TNC amb ‘Lamancha’,
una obra sobre el compromís ètic, la rebel∙lia i la revolució

Unaesquerdaalmur

MANÉ ESPINOSA

Albert Lladó fotografiat ahir al Teatre Nacional de Catalunya

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Una petita esquerda
a la paret acaba
qüestionant tot un
sistemaidesembo
ca en violència so

cial. L’esquerda, de fàcil repara
ció, apareix al pis d’un llogater, i
per ell passen tècnics, arquitec
tes, la propietària de l’immoble i
l’administrador de l’edifici sense
que res es resolgui, deixant que
l’esquerda i lahumitatqueescola
creïn una taca que devora el pis i,
finalment, les vides del llogater i
la seva nòvia. És La mancha, la
primeraobra teatraldelperiodis
ta de LaVanguardia.com Albert
Lladó (Barcelona, 1980) i la pri
mera sorgida de la Bústia de tex
tosquevacrearelTNCdeXavier
Albertí per descobrir nous ta
lents. Des d’avui i fins diumenge
la sala Tallers acull una lectura
dramatitzada dirigida per Jordi
Prat i Coll a la qual donen vida
Muntsa Alcañiz, Oriol Guinart,
MarcMartínezoSergiTorrecilla.
Una obra carregada d’idees

–Lladó va estudiar Filosofia– i

frases contundents, amb un estil
d’escriptura barroc i deutes amb
l’univers d’Albert Camus, sobre
tot amb L’home rebel “per les se
ves reflexions sobre el complex
límit entre la rebel∙lia i la revolu
ció”, diu Lladó, que recorda un
Camus que “va criticar el capita
lisme més salvatge i el comunis
me, que no va buscar l’aplaudi
ment fàcil com Sartre”. “La
manchaésunhomenatgea ladis

sidència, cal ser dissident, sobre
totd’unmateix”, sentencia.
Malgrat tot, l’autor confessa

quel’obravanéixerd’unaesquer
darealacasaseva,idemoltesvisi
tes inútilsde tècnics,propietaris i
administradors. “La van arreglar
després d’un any imig”, diu, i ex
plica que apartir d’allà va créixer

unapeçaquepassad’unconflicte
de parella a un terreny simbòlic
on acaba sorgint la paraula guer-
ra. Unaobra queparla, diu, “de la
corrupció del sistema, però no
només ladelsbanquers, sinó lade
tots,queperaccióoomissiól’hem
permès”. En aquest sentit, diu,
parla de la corrupció no en sentit
penalsinódecompromísètic,en
tès com allò necessari perquè el
sistemaesregeneri.
“L’obra tracta de com passar

d’individuasocietatsenserenun
ciaracapde lesduescoses i sense
caure en la massa: no deixar de
ser un mateix però estant com
promèsamblaideadeciutat,avui
en crisi, com mostren els canvis
políticsaMadrid iBarcelona,que
assenyalen que la idea de ciutat
no pot ser cèntrica sinó perifèri
ca. Pujol o Maragall trepitjaven
tots els pobles i carrers, l’esta-
blishment sen’haoblidat i laperi
fèria ha demanat en aquestes
eleccions recuperar la veu”, ad
verteix. En aquest sentit, acaba,
“La mancha és un crit contra els
perillsde l’enfonsamentdelsiste
ma,quesempreéspossibleevitar,
coml’esquerda inicial”.!

“‘Lamancha’ és un
homenatge a la
dissidència, cal ser
dissident, sobretot
d’unmateix”

Terrassa acull
frescos de
Torres-García
El sostre del vestíbul del Cen
tre Cultural de Terrassa acull
des d’ahir quatre enormes
frescos de Joaquim Torres
García (18751949), un dels
màxims representants de la
pinturadel noucentismecata
là. Aquestes obres, de 2 x 3
metres i pintades el 1914, es
tan inspirades en escenes de
la Grècia clàssica i són cone
gudes com les pintures de
Mon Repòs. Fins ara han ocu
pat diversos emplaçaments
menys transitats. / P. Arenós GEMMA MIRALDA
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Avantatges exclusius

• 2x1 als concerts de les Nits Gaudí, del 25 de juny al 15
de setembre a la Torre Bellesguard de Barcelona

Blues- Jazz – Flamenc – Músiques del món

www.nitsgaudi.com

• 15% de dte. a la carta, de dilluns a diumenge, sobre el
total de la factura

www.patagoniabw.com

NITS BELLESGUARD2x1

• 2x1 en l’entrada durant el mes de juny a Illa Fantasia
Parc Aquàtic de Vilassar de Dalt

www.illafantasia.com

ILLA FANTASIA2x1

15 Dte. PATAGONIA BEEF &WINE

•Ofertaexclusivaperdescobrir laBarcelonadeprincipisdel s.XX
elsdies21 i 27de junyde lamàdelLiceu i elMNAC

VisitaguiadaalMNACialLiceu+2copesdecava+entrada
a l’òpera(zona2–preferentmentplatea)+sopar refrigeri.

www.liceubarcelona.cat

JORNADA CULTURAL
LICEU & MUSEU NACIONAL30Dte.
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Unbrolladorextramurs

Blanquerna era un suburbi extra
mursdeConstantinobleaixecat al
voltantd’unbrolladorque lesmu
rallesvancenyira laciutata lapri
mera meitat del segle VII. Però
aquells murs eren febles, tant que
laquartacroada,recentestrenatel
segleXIII, elsvapenetrar.Vanser
venecians els creuats que, des
prés de fracassar en la presade les
ciutats de la riba asiàtica del Bòs
for, van entrar a Constantinoble i
van fer fugir l’emperadorAleixIII
del seu palau de Blanquerna, no
sensequeabans fesprovisióde les
seves pedres precioses. Menys
d’un segle va transcórrer abans
que Ramon Llull posés el nom
d’aquest suburbi al personatge
central de la seva novel∙la Llibre
d’Evast e Blaquerna.
Aaquestaobravaal∙ludir ahir al

vespre Josep Maria Bosch, dele
gat de la Generalitat aMadrid, en
l’obertura de l’acte amb el qual el
Centre Cultural Blanquerna cele
brava els seus deu anys coma tal a
laseuactualdel44delcarrerAlca
lá. El conseller delegat va ser prò
digenelogisalsseuspredecessors,
començantper“JosepGomis,cre
adorel 1993de lamarcaBlanquer
na” –amb la llibreria situada l’1 de
l’aristocràtic carrer Serrano, nucli
dur de tots els mandarinats de la
Villa yCorte–, i del seuantecessor

en el càrrec i pare de la mudança
deBlanquernaal seuactual encla
vament, “a la rive gauchede la cul
tura”, SantiagodeTorres.
L’acte celebrava la consecució

en aquesta dècada d’aquesta am
bicionadadoblecondiciód’àgora i
ambaixada, punt de trobada i apa
radoroficial de la cultura catalana
aMadrid–oficial,perquèelqueno
ésoficial hoésòbviament la ciutat
sencera–, de palau extramurs i

brollador, on s’acullen exposi
cions i discussions –d’iniciativa
pública i privada– i alhora des del
qual flueix el cabal de la identitat
cultural catalana, la seva llengua:
15.000personeshanpassat, va dir
Bosch, pels seus cursos de català.
També, el festiu: la Setmana de la
Cultura Catalana, al voltant de
SantJordi, converteixaquest racó
madrilenyíssim en un satèl∙lit “de
la Rambla o d’una plaça major

catalana”, concloïa Bosch.
Davant la presència de l’expre

sidentJoséMontilla idelsecretari
d’Estat de Cultura, José María
Lassalle, encapçalant una nom
brosa representació de personat
ges de la política i la cultura aMa
drid i Catalunya, Ferran Masca
rell, consellerdeCultura, vaposar
l’accentdurant laseva intervenció
enlasegonadelespotesdelanatu
ralesadeBlanquerna, ladequinta

columnista de la creació cultural
catalanaaMadrid, ivadestacarun
moment cultural quevaqualificar
d’“excepcionalment interessant”,
després de les fatigues de la crisi,
amb una “notable efervescència”
creativaquevaatribuira l’empen
ta de l’emprenedoria, el movi
ment associatiu i el vigor del ta
lent, i que, segons la seva opinió,
reforça la doble dimensió de la

cultura de Catalunya, la seva sin
gularitat i lasevauniversalitat.“La
mirada de la cultura catalana a
l’exterior és informe de l’ADN
constitutiudelpaís”.
I en aquestamiradade fora, que

segons el seu parer és més deter
minant que “la singularitat”, va
emmarcar lasevapermeabilitat“a
la cultura espanyola, que conside
remuna riquesaper aCatalunya”.
Entotcas,d’unapermeabilitat ex
cessiva, es vavolerqueixardavant
Lassalle,pelquefaa lapolítica lin
güística, a l’IVA i altres considera
cions, amb les quals va venir a dir
el que Aleix III va aprendre: que
els murs, almenys els legislatius,
haurien de ser menys dèbils a
l’ambicióveneciana.!

DANI DUCH

FerranMascarell i JoséMaría Lassalle saludant-se afectuosament ahir al vespre a Blanquerna

Boschvaelogiarelseu
predecessor,Santiago
deTorres,paredela
mudançadeBlanquerna
aAlcalá,44

EL MIRADOR

Pedro Vallín


