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Llegeixo un article de Luis 
Alegre on ens explica que 
s’ha descobert qui va ser la 
noia inspiradora de la cançó 
Chica de ayer de Nacha Pop. 

La presumpta noia va explicar-ho en 
una xarxa social, i Paloma Concejero, 
que és l’autora d’un documental sobre 
el cantant del grup, Antonio Vega, ho va 
revelar al programa de ràdio A vivir que 
son dos días. Totes dues havien progra-
mat una trobada, es veu, però la noia en 
qüestió, Maite Echanojauregui, va mo-
rir d’un infart als 54 anys aquest estiu. 
Per cert, diumenge passat Gabriel Ru-
fián, de Súmate, demostrant el seu bon 
gust, explicava, també a la ràdio, que 
una de les seves cançons preferides era 
El sitio de mi recreo d’Antonio Vega. 

Ser la noia que va inspirar Chica de 
ayer pot semblar bonic i envejable i in-
creïble, perquè la cançó és preciosa. És 
com ser la noia d’Ipanema. Però en re-
alitat no és un gran favor a la protagonis-
ta. El que Antonio Vega hi explica és una 
trobada sexual d’aquelles no previstes. 
L’endemà quan es desperta tot ha canvi-
at i li suplica a la noia que se’n vagi a ca-
sa. I és quan diu la famosa i esbalaïdora 
estrofa: “Me asomo a la ventana eres la 
chica de ayer”. La noia d’ahir, quan era de 
nit i que no resisteix la llum del dia. Ser 
la chica de ayer, l’endemà, no és cap esta-
tus digne de ser envejat, de la mateixa 
manera que ser Roxanne no és una me-
ravella. Roxanne és una prostituta. I An-
gie? Hi ha qui diu que és la dona de 
Bowie, Angela, però en tot cas, i sense 
confirmar-ho, és una cançó sobre el final 
de l’amor. Sí, hi ha la Suzanne, de Leo-
nard Cohen, que és la dona del seu amic. 
Però potser la cançó és tan bonica per-
què ella el va convidar –diu ell– a pren-
dre te (de la marca Constant Comment, 
per cert) i es veu que el màxim que va fer 
va ser “tocar-li el cos amb la ment” per-
què no hi havia cap altra opció. Potser 
una de les poques que se salven és La mu-
jer que yo quiero de Serrat, amb aquell 
vers: “Tiene muchos defectos, dice mi ma-
dre, y demasiados huesos, dice mi padre”? 
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La musa  
d’Antonio Vega
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Molt soroll al Nacional

Un dia que venia a casa a men-
jar macarrons, un bon amic 
ens va regalar un pack de tres 
llibres amb nou obres de Sha-
kespeare traduïdes per Salva-

dor Oliva. Tragèdies i comèdies barreja-
des, com qui porta uns bombons variats. A 
vegades cultura, a vegades xocolata. Hi ha 
temps per a tot. El nostre convidat recor-
dava que un dia, després d’haver vist El 
somni d’una nit d’estiu dirigida per ell ma-
teix, jo li havia dit que ningú no sabia lle-
gir Shakespeare com ell. I havia afegit que 
a mi –digueu-me enze– les obres de Sha-
kespeare em costaven d’entendre. Aquell 
dia, a banda de criticar el sofregit dels ma-
carrons, l’Àngel Llàcer va dir-nos que li 
rondava pel cap fer una adaptació del Molt 
soroll per no res. Ara, uns anys després, ha 
dirigit la gran estrena de la temporada al 
Teatre Nacional amb un muntatge que s’hi 
estarà només sis setmanes. No repetiré els 
elogis unànimes que ja ha escrit, amb més 
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criteri i arguments, la crítica especialitza-
da. No diré res més d’una Beatrice Segu-
ra que enamora, d’una Victòria Pagès que 
omple l’escenari o d’un David Verdaguer 
que l’han sabut dirigir fins a trobar el punt 
just. Tampoc no puc afegir ni una línia so-
bre un decorat digne d’un teatre amb ma-
júscules, ni de l’encertadíssima tria i exe-
cució musical –orquestra, cant i ball–, ni de 
la magnífica il·luminació mai prou valora-
da en el teatre. Sí que vull remarcar, en can-
vi, que l’Àngel ha aconseguit descarar un 
TNC sovint trist i afectat. Si els actors que 
interpreten Shakespeare acostumen a do-
nar-se importància, aquí no. La humilitat, 
la senzillesa i el seu passar-s’ho bé acon-
segueixen que l’obra s’escampi per la pla-
tea amb una alegria que s’encomana. Ara 
que, a banda de guanyar diners a la televi-
sió, el Llàcer ja ha demostrat que té ofici i 
sensibilitat per a reptes ambiciosos, pen-
so si, més que muntant una obra, potser 
també excel·liria dirigint un gran teatre. 

El poder de la calúmnia

Ara ho he entès. Ha calgut que 
em fessin una adaptació musi-
cal ambientada en el glamur 
americà dels anys cinquanta 
per adonar-me que, en el fons, 

Molt soroll per no res va sobre el poder de 
la calúmnia. La relació entre Beatrice i Be-
nedicte o la falsa informació de Claudio so-
bre Ero no són, tan sols, la trama d’una co-
mèdia d’embolics. Són l’excusa perfecta 
per alertar-nos de com ens influeixen les 
mentides i fins a quin punt tenen força les 
falses informacions. “Vostès tenen un pro-
blema i aquest problema es diu 3%”. No cal 
que ens ho digui Shakespeare, Pasqual Ma-
ragall va etzibar-li això a Convergència al 
Parlament i ja hi vam ser pel tros. Després 
ho va retirar i van voler fer veure que tot 
plegat era una “maragallada” més, però 
com diria Gerard Piqué, “contigo empezó 
todo”. Era el febrer del 2005. Han passat 
més de deu anys. Entremig Fèlix Millet va 
aparèixer en escena, s’han trobat papers 

d’empresaris amb anotacions d’aquest 
percentatge a la seva caixa forta, s’han em-
bargat seus de CDC, hi ha hagut acusaci-
ons de fiscals, escorcolls de la Guàrdia Ci-
vil i alguns causes obertes. Artur Mas con-
tinua posant la mà al foc per molta gent, 
admet que ell no du el dia a dia de les finan-
ces i insisteix que mai no s’ha pogut de-
mostrar res perquè no hi ha res a demos-
trar. Tant de bo. Que la justícia investigui 
fins al fons i digui si hi ha hagut corrupció, 
o no, en la concessió d’obra pública a can-
vi de comissions. Això no impedeix que els 
escorcolls televisats en directe, a prop 
d’unes altres eleccions decisives, formin 
part de l’estratègia de l’Estat. Malgrat que 
Artur Mas no ha estat mai acusat de cor-
rupció, a les Espanyes parlen d’ell com si 
en fos el rei. El mal ja està fet. Aquest és el 
poder de la calúmnia. La veritat? Tant se 
val. El soroll no és per no res. El soroll és 
per descavalcar Artur Mas. Creuen que, 
sense el líder, s’acabarà el procés.  
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