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Julià

Guillamon

Abdominals
de vaca

Pujant per la Riera de Margalló
de Mar hi ha un cartell que
anuncia: “Pa i cafè”. Entres per
un carreronet i trobes un esta

bliment de tres cóssos. El primer, davant
la porta, és un forn que fa també de col
mado, amb prestatges amb productes de
colmado (arròs, oli, farina, ampolles de
Vichy) i un taulell on despatxen pa i pas
tes. A l’habitació de la dreta hi ha unes
tauletes per prendre el cafè o els refres
cos que dues noies molt trempades et
serveixen en l’altre taulell, a l’habitació
de l’esquerra, decorada amb uns cartells
d’allò que abans se’n deien cuerpos Da-
none i que pel que veig, ja no són incom
patibles ambel pa.Nohi vaig pensarmés
fins que la setmana passada, caminant
per l’Eixample, vaig veure un altre esta
bliment que s’anunciava “Pa i cafè”. El
concepte no és nou: fa anys que alguns
forns han incorporat una cafetera i qua
tre o cinc tauletes. El que és una novetat
és que aquesta combinació tingui nom i
que no faci mal a les orelles.
Tradicionalment el cafè ha estat en

voltat d’una mística de fum de tabac i li
cors forts. Quan vaig començar a circu
lar pel món literari, cada cop que algú es
proposava fer una revista, sortia la pa
raula cafè. Els meus amics escriptors
deliraven imaginant que anaven en vai
xell pel Danubi xarrupant tassetes de
mocca, fumantse un Montecristo amb
Stefan Zweig. D’aquesta època encara

queda l’editorial Cafè Central. Primer va
desaparèixer el tabac i més endavant es
van anar arraconant els licors, que han
rebut un cop fatal amb la moda de pren
dre petits gintònics sense moure’s de
taula. No és que no hi hagi bon cafè: hi
mescles excel∙lents i màquines de pri
mera. Però s’ha perdut el ritual del cafè i
en certa manera s’ha banalitzat, en nom
de la son, els nervis i la netedat. La gent
témoltamania almarro de cafè, que em
porca tota la pica: és una de les raons de
l’èxit de les càpsules Nespresso. La gent
s’estimamés prendre el cafè d’unamena
de cartutx d’impressora que anar a com
prarlo, moldre’l i ferlo amb cafetera
italiana o exprés. La gent viu en un món
que ja no s’assembla gens al dels meus
amics que volien fer revistes centreu
ropees. L’altre dia vaig anar a dinar al
restaurant Can Bigotis. Almenú hi havia
un nom incomprensible. Li vaig pregun
tar a una cambrera joveneta. “És la en-
traña”. I com que devíem fer cara de no
saber que és l’entranya (que ho sabem
perfectament) va afegir: “Sí, home, els
abdominals de la vaca”. “Hi haurà un
moment que tots parlarem llenguatge
running. I si no ja ho veuràs”, li vaig dir al
meu amic Carles, que es mirava la carta
una mica perplex.
Emmolestamolt que quandemanoun

cafè en un bar, el cambrer em pregunti a
la madrilenya: “¿Solo?”. En català el cafè
és cafè i si vull un tallat o un cafè amb llet
demano un tallat o un cafè amb llet. Ara
cada cop que em demanin “¿sólo?” ja
tinc la resposta: “No, amb dos llonguets,
un xusco integral i un pa runner”. Que
daré com un senyor.

S’imaginaven en vaixell pel
Danubi xarrupantmocca i
fumant-se unMontecristo
amb Stefan Zweig

Àlex Rigola transforma completament la Sala Gran del Teatre Nacional
per ‘El público’, una de les obres més avantguardistes i personals de Lorca

ElLorca irrepresentable

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Quan els espectadors entrin aquest ves
prea laSalaGrandelTeatreNacionalde
Catalunya (TNC) quedaran sorpresos.
Potser al∙lucinats. Totes –totes– les pa
retsdelteatreestanaracobertesdedalta
baix per tires de crepitant plàstic me
tal∙litzat. La sempre difícil sala sembla
araunaenormediscotecaenlaqual,això
sí, les ineludiblesbolesdemirallshanes
tat substituïdes per elegants llums de
cristall de roca estil imperi. L’escenari a
més ha pujat de nivell, empassantse
unesquantes filesdebutaques, i enell hi
hagransmuntsd’unsurodecolorterrós.
Uns túmuls enels quals nimésnimenys
que 14actorsencapçalatsperPepTosar,
Nao Albet, Pau Roca i Irene Escolar do
naran vida des d’aquesta nit i fins al 3 de
gener a una obra considerada irrepre
sentableenelseutempspelseupropiau
torperòque, ambelquehaplogutal tea
tre des d’aleshores, ara fins i tot triomfa:
es tractad’Elpúblico, deFedericoGarcía
Lorca,enunmuntatged’ÀlexRigolaque
abansdecomençaravuijatéunincreïble

55%de l’aforament venut. AMadrid, on
la peça es va estrenar a l’octubre a La
Abadía, tambéva triomfar.
Què és El público i per què el mateix

Lorca va arribar a pensar que era ir
representable? És un gran poema es
cènic, atapeït de simbolisme, sobre la
llibertat creativa i la llibertat sexual. Un
viatge a l’interior de la ment del mateix

Lorca, als seus conflictes i lluites inter
nes per fer el teatre que veritablement
voliaferinoelqueacontentavaelpúblic.
I per fer que la seva condició sexual no
fos un problema. I si l’enorme simbolis
me poètic que estructura l’obra –de la
qualesvanperdrelesdarreresversions–
complicava la posada en escena per al
públicdelasevaèpoca,laqüestiódel’ho

mosexualitat acabava de reblar el clau.
De qualsevol manera, el director del

TNC,XavierAlbertí,puntualitzaque“hi
haobresqueesbasenenelseuargument
id’altresno,perònovoldirquenoentin
guin.El público parla d’un director d’es
cenaquedesprésd’haverfetdurantmolt
de temps el que anomena teatre a l’aire
lliure, teatre per agradar al públic, deci
deix fer teatre sota la sorra, anar a les
profunditats. I acaba malament. Els es
pectadors assassinen el director. L’obra
parla de les tensions del teatre, del que
hemvist, veiemiveurem”.
Àlex Rigola, que va quedar fascinat

perEl públicoquanestudiava a l’Institut
delTeatre, recordaque lapeçava seres
critaenunmomentonLorcaviuunacri
si sentimental –tant Dalí com Emilio
Aladrén es van separar d’ell per dones
anomenades Elena, i així es diu la dona
d’El público– i alhora viu el grandíssim
èxit que suposa l’estrena de Mariana
Pineda al teatre Goya de Barcelona. Un
èxit que tot i això fa que els seus amics li
retreguin que creï un teatre molt popu
lar, sense res de nou, que el poden fer
d’altres, acontentant el públic burgès.
“Buñuel li escriuuna carta aPepínBello
on li diu queLorcaha estrenat unamer
daaixídepetita”, subratllaRigola.Lorca
entra en crisi i marxa als Estats Units i
Cuba,oncomençaràElpúblico.
“A la peça apareixen tots els proble

mes i pulsions sexuals que té el creador,
és ficarte adinsdel seucap, i per amiés
ficarme també en elmeu propi cap i en
el del teatre. Perquè independentment
de les tendències sexuals, l’obraparlade
la deshonestedat en sentit personal i ar
tístic, finsaquinpuntsomcapaçosdefer
passos en l’art i en la vida. Fins a quin
puntsombenèvolsambnosaltresmatei
xos. La lluita és amb tu mateix”, acaba
Rigola, i confessa que ell també viu una
contínuatensióambelpúbliciqueelses
pectaclesde la seva trajectòriaméscele
brats per l’audiència i la crítica no són
sempre els que li han deixat millor re
cord, mentre que d’altres que “no han
tingut la repercussió que pensava són
pecescabdalsde lamevaevolució”.!

ROS RIBAS

GuillermoWeickert, Pep Tosar i Nao Albet en una escena d’El público, al Teatre Nacional de Catalunya

Una sala per viatjar dins de Lorca
!Pulsions sexuals, regressionsa la
infantesa, lluitesentrepersonat
gesquesónelmateix,unaJulieta
morta jovequepreferiria seguir
viva, cavalls simbòlics... unmón, el
d’Elpúblico, querequeriacrearun
univers senceralTNCperviatjar
dinsdeLorca.Per representarel
teatrea l’aire lliuredelqualparla,
el quebuscaacontentarelpúblic, i
tambéel teatre sota la sorra, elque
vaalmésprofund.PeraixòRigola
i l’escenògrafMaxGlaenzelhan
embolicat la saladeplàstic lluent
metal∙litzat inorgànic ihancreat
a l’escenariunesdunes fosques
iorgàniques,unespaiviu,difícil
perals actors.Unespai, recorda

Rigola, on lesnormes teatrals
aristotèliquesnoes respecten,
sinóqueestà travessatperuna
menade foratdecucperviatjar
pel temps.Ununiverson14actors
donenvidaa40personatges, raó
per laqual eldirectorhaoptat
perquècadascunrepresenti les
figuresqueresultenproperes:
JuanCodinaencarnaelsquere
presenten lamort, comelprestidi
gitadoroel cavallnegre.Unaaju
daenunviatgeenelqual elpúblic
no tindràunacomprensióal 100%
delquepassa, admetRigola, per
quèenrealitat es tractad’ungran
poemaenelqual recomana“dei
xarseendurper totsels sentits”.

PepTosar,NaoAlbet, Irene
EscolaroPauRocadonen
vidaaaquestgranpoema
escènicsobrela llibertat


