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com a crític, espectador o el que fos. I
així ho vaig fer, fins que se’ns va morir
PepMontanyès, poc després d’inaugu
rarse el Lliure de Montjuïc. Després,
vaigdeixar la crítica i ambella el teatre.
Avui, com li vaig dir almeuvell amic, ja
no solc anar al teatre. Bé, nohi vaig, en
tre altres raons, perquè no surto de nit,
però en certa manera hi continuo en
ganxat. Dimarts al vespre, sense anar
més lluny, em vaig llegir en veu alta
l’últim acte del Britannicus, de Racine,
que vaig descobrir–de fet allà vaig des
cobrir el teatre– amb 9 anys a la Comé
dieFrançaise, a París, amb Jean Ma
rais en el paper deNeró.
El meu teatre és avui un món de re

cords: des del cementiri deCracòvia, al
qual soliaacompanyarTadeuszKantor
a netejar la tomba de la seva mare, a
l’illadeFarö, enquè, ambIngmarBerg
mandiscutíem–ésundir,nomésparla
va ell– amb un bon whiskey sobre les
excel∙lències de La vida es sueño, del
seu estimat Calderón de la Barca, que
ell volia muntar al Dramaten d’Esto
colm, però, em deia, no el convencia la
traducció de no sé qui al suec. “I com
sapvostèque la traducciónoésbona?”,
li vaig preguntar jo (Bergmannodomi
nava el castellà). “Perquè no, perquè li
falta això que la fa teatralment vàlida,
viva”, em va dir.
Insisteixo, no vaig al teatre però hi

continuoenganxat.Recordoelmeupa
re al Romea, quan jo era un adolescent,
després de l’estrena de Les vinyes del
Priorat, quan sortia a saludar –“L’au
tor, l’autor!”, cridava llavors el públic–
i explicava les excel∙lències del vi del
Priorat i a la parròquia li queia la bava.
RecordGiorgio Strehler a les festes del
cinquantenari del Piccolo milanès; Je
anVitéz en els seusmillors anys al cap
davant del TNP de Chaillot, José Luis
Alonso quan es va fer càrrec del María
Guerrero deMadrid. ABoadella, en els
inicis d’Els Joglars; a Dagoll Dagom
quan estrena, el 1979, Antaviana a la
Villarroel (la Sala, com l’anomenàvem
llavors)... I em sento molt feliç. “Quina

Encaravas al
teatre, Joan?
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El dramaturg Brian Friel, mort el 2 d’octubre passat, en una imatge de l’any 2010

E
ncara vas al teatre, Joan?”,
em va preguntar dilluns, a
la terrassa del Navarra, un
vell amic condeixeble de
l’escola dels jesuïtes de

Sarrià. Doncs no, no vaig al teatre. Du
rant unmunt d’anys vaig exercir en di
versos diaris –inclosaLaVanguardia–i
setmanaris d’aquest país de crític tea
tral. En aquells anys, jo creia que el crí
tic teatral era algú que defensava un ti
pus de teatre contra un altre. Ser crític
era,perposarunexemple, serpartidari
de Brecht contra el teatre de l’absurd.
No entenia l’objectivitat del crític ni la
seva independència d’uns o altres. Pri
mer vaig ser de l’Adrià Gual i quan Fa
biàPuigserver i els seusesvanatiparde
Ricard Salvat i es van buscar la vida pel
seu compte, vaig ser del Lliure, incon

dicional del Lliure. Incondicional, sí,
però amb una relació amorodi, com
amb lameva estimadamare.
Sent crític, vaig agafar diversos em

prenyaments amb el Lliure, com quan,
arran del meu enfrontament amb Flo
tats –promogut per ell en una llarga,
llarguíssima carta publicada al diari
Avui– la sala deGràcia va acollir un es
trany tribunal “de la professió”, en el
qualni joniFloti novamserconvidats i
en el qual van intentar, sense sort, cru
cificarme (en Fabià, el meu vell amic,
va serundelsqueemvadefensar).Vaig
agafar, sí, diversos emprenyaments
amb el Lliure deGràcia, però també he
de confessar que des que vaig veure, el
18 de juny del 1977, Leonci i Lena, de
Georg Büchner, dirigit per Lluís Pas
qual, vaig saber que aquell teatre era el
meu, aquell pel qual havia de lluitar,

sort vas tenir, Juanito, d’haver viscut
tot això, d’haverhi participat”, em dic.
M’hodic im’horepeteixo.Comm’ho

vaig dir i m’ho vaig repetir el 4 d’octu
bre passat, quan a la secció Obituaris
d’aquestdiari emvaig trobaramblane
crològica de Brian Friel (19292015), el
dramaturg irlandès autor de Dancing
atLughnasa, queel signantde lanecro
lògica, Pablo Cubí, va traduir per Baile
de agosto, el títol en castellà de la versió
cinematogràfica amb Meryl Streep.
M’ho vaig dir, m’ho vaig repetir, i em
vaig emprenyar. Per què? Doncs per
què Dancing at Lughnasa –de la qual
Pablo Cubí només esmenta el muntat
ge castellà de Juan Pastor– va ser el
gran èxit del Lliure, el de Gràcia, quan
Lluís Homar se’n va fer càrrec el se
tembre del 1992. L’obra deFriel, titula
da en catalàDansa d’agost, es va estre
nar al Lliure de Gràcia el 21 de gener
del 1993 i es va representar fins al 31 de
maig d’aquell any. Va ser un dels èxits
més grans del Lliure. El seu director va
ser Pere Planella –un dels fundadors
del Lliure, que tornava a casa seva des
présd’haverse’ndistanciat– i entre els
seus intèrprets cal esmentar cinc do
nes, perordrealfabètic, tal comfiguren
al programa del Lliure, de gran força i
d’una gran qualitat interpretativa:
Muntsa Alcañiz, Esther Formosa, An

naGüell, Anna Lizaran i EmmaVilara
sau, i tres homes, tres grans actors: Ra
monMadaula, JosepMontanyès i Llu
ís Torner. La Lizaran, Torner i
Montanyès ja no són d’aquest món,
comBrianFriel, quevaveniraBarcelo
na, al Lliure, a veure Dansa d’agost, i
amb el qual vaig prendre una copa que
mai no oblidaré, com aquell espectacle
que vaig veure, sis o set vegades, al
Lliure de Gràcia sol o amb amics.
Sí, estimats col∙legues de La Van-

guardia, em vaig emprenyar (però em
passa aviat) quan vaig llegir aquesta
necrològica de l’irlandès en què se si
lenciava l’extraordinari muntatge de
Pere Planella, amb la gran Anna Liza
ran i un grup d’amics i intèrprets del
Lliure de Gràcia que em van fer feliç,
immensament feliç, quan encara anava
al teatre.

LA TERRASSA JOAN DE SAGARRA

No ens
consta

El titular que encapçala aquesta
columna va camí de convertir
se en la resposta demanual dels
responsables de l’Ajuntament

de Barcelona quan se’ls pregunta per les
qüestions més diverses, ja sigui directa
mentoatravésdelseuequipdepremsa,al
qual, sigui dit de passada, li deu resultar
bastant difícil treballar en les condicions
en què ho fa. Aquesta setmana hemassis
tit a dos exemples flagrants de desconei
xement, passivitat o secretisme–a un ja li
costa de distingir quina d’aquestes acti
tuds és la que impera– en dues qüestions
capitals de la gestió municipal i del futur
de la ciutat.
Dimarts passat, a partir d’una trucada

deLaVanguardia, el governmunicipal es
va adonar que el Ministeri de Foment,
amb la titular del qual s’havia entrevistat
l’alcaldessaAdaColaul’1desetembre,ha
via licitatelprojectearquitectònicde l’es
tació de la Sagrera, publicat en el Butlletí
Oficial de l’Estat el dia 17 del mes passat.
Noels constava.
L’endemà, es coneixia la notícia que el

Tribunal Superior de Justícia de Catalu
nya havia admès a tràmit 26 denúncies
presentades per promotors hotelers con
tra la decisió de l’Ajuntament de paralit
zar laconcessióde llicènciesdetotamena
d’allotjaments turístics i a tota la ciutat. A
la tinenta d’alcalde d’Urbanisme, Janet
Sanz, tampocno li constava.
Es pot acceptar que els representants

delanovapolíticaquefaquatremesosvan
conquerir el poder portin encara la L a
l’esquena iquenoarribina tot arreu.Però
aquesta desconnexió absoluta amb les al
tes instàncies judicials i amb la que, pro
bablement, és la institució de l’Estat amb
més comptes pendents amb Barcelona
sorprèn ipreocupa.
Tambées trobaa faltaraquestesforçde

transparència que BComú va escriure al

primer capítol del seu llibre d’estil i que
prometia traslladar a la gestió delConsis
tori. De moment, en aquest exercici su
posadament cristal∙lí resulta gairebé
impossible trobar res diferent del que
practicaven els seus predecessors, i els
predecessors dels seus predecessors. I no
cal–ni tampoccrecquesiguioportú–que
l’alcaldessa recuperi aquest hàbit, que
ambprou feines vadurarunsquantsdies,
d’anunciar a la seva pàgina web a quina
hora i on es reuneix amb un banquer o
amb un representant del nou sindicat de
manters. No fa falta. Potser n’hi hauria
prouamb tenir unamínima ideao interès
pel que es cou als despatxos d’advocats i
als tribunals quan es tallen vies de comu
nicació amb sectors empresarials que
tambésónciutat (oquehi sónovolenser
hi).Potserquehihagialgunpropòsitd’es
mena,peròami,araperara,noemconsta.

Ramon Suñé
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Ana Pastor ambAda Colau

Janosolcanarhi, entre
altres raonsperquènosurto
denit,peròencertamanera
hicontinuoenganxat

Elmeu teatre és avui
unmón de records:
des de Tadeusz Kantor
fins a Ingmar Bergman


