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Moix

Nadal
a trets

E l Pare Noel engega trets amb un rifle d’assalt.
Aquesta és la imatge que presideix les tanques
publicitàries de Blackstone, una armeria de
Charlotte (Carolina del Nord). D’entrada, sor

prèn unamica. Veiemel PareNoel comun ésser bonda
dós i pacífic, que porta regals als nens. Però l’enginy co
mercial és il∙limitat: per Nadal es regalenmoltes armes,
la temporadade cacera viu el seu apogeu, i la competèn
cia colla molt. De manera que tot val: per exemple,
l’anunci del PareNoel repartint plomen llocde felicitat.
La publicitat de Blackstone ha fet parlar molt als

EUA, primer exportador mundial d’armes, país amb
50.000 armeries, 300milions d’armes amans privades i
30.000 morts anuals a trets. Per a alguns, l’associació
entre el personatge barbut i les armes mortíferes és la
mentable. Però el seu autor diu que és “divertida”. I
d’altres afegeixen que els liberals són uns esclaus de la
correcció política, que ja no es poden fer bromes i que el
país està perdent el sentit de l’humor.
És difícil compartir aquest últim argument, poques

setmanes després que a San Bernardino es produís una
nova matança. I abans tantes altres, sovint en centres
educatius. Per exemple, a l’escola primària de Sandy
Hook, a la secundària de Columbine, a la universitària
del Virginia Tech... Costa de veureli la gràcia a qualse
vol d’aquestes tragèdies, per molt humor que hi posem.
O a l’anunci del Pare Noel engegant trets.
Paradoxalment, aquest tipus de matances fomenta la

vendad’armes. Enpart perquè els ciutadans creuenque
s’han d’armar per protegirse davant el perill creixent.
En part, perquè cada vegada que el president Obama
anuncia la seva intenció de reduir el nombre d’armes

–retirant del
mercat, po
sem per cas,
els fusells de
guerra o la
munició que
es rabeja amb
les víctimes–,
els armers es
freguen les

mans. Els seus clients temen llavors quedarse sense
poder renovar l’arsenal i fan provisió d’armes, com
s’apleguen aliments davant les amenaces bèl∙liques o de
catàstrofe natural. Si a això li afegim que la indústria
armamentista dels EUA és la primera del món, i que
l’Associació Nacional del Rifle, sota la capa de defensar
la SegonaEsmenade laConstitució, exerceix coma lob
by armamentista gairebé imbatible, haurem de con
cloure que el problema plantejat té mala solució.
Així les coses, quina serà la pròxima gràcia nada

lenca? Un anunci localitzat al portal de Betlem, on els
seus habitants intercanviïn, amb expressió d’embadali
ment i gratitud, pistoles Glock? Què tal un de prota
gonitzat per Gandhi amb el dit en el gallet d’un M15,
sota el lema “Si vols canviar elmón, canvia’t tumateix”?
(Era l’apòstol de la noviolència, sí, i què?). I què me’n
diuen d’un anunci personalitzat destinat alsmòbils dels
més petits, en el qual es vegi els seus pares i professors
ferintse a trets al pati escolar? No seria, també, un
anunci divertit?

ElPareNoel dispara amb
un fusell d’assalt a l’anunci
d’unaarmeriadelsEUA, que
així esperaguanyar vendes
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El lector em permetrà, abans de
res, una confessió: en un hipotè
tic arxiu personal de meravelles,
El Público que dirigí Lluís Pas
qual i que comptà amb una esce
nografia esplèndida de Fabià
Puigserver, un servidor l’hauria
de guardar sempre en un lloc
molt i molt destacat. I el final, es
coltant la gran ovació, el recordo
com el triomf complet del món
poèticmés íntim, críptic i catàrtic
de García Lorca.
Avui, sortosament, s’haproduït

a Catalunya una altra mostra de
satisfacció més o menys sem
blant. I aquí com a Itàlia, els que
probablement no han entès gran
cosade laobra, però senzillament
enlluernats per les imatges que
conté el muntatge d’Àlex Rigola,
s’han afegit amb entusiasme als
espectadors més documentats
sobre les obsessions a les quals
s’havia referit el poeta, en el seu
enfilall de fantàstiques especula
cions oníriques. Entre els qui l’al
tra nit aplaudien l’espectacle del
Nacional, també hi havia, és clar,
la colleta dels qui creuen saber el
significat precís de cada línia d’El
Público, el secret de cada referèn
cia surrealista, de les citacions
d’un clàssic, el sentit exacte de les
al∙lusions freudianes a l’homo
sexualitat... Se’ls pot escoltar,
sense abdicar, però, de les im
pressions pròpies.

La primera gran constatació de
l’espectacle lorquià tot just estre
nat, és que El Público és una obra
absolutament oberta. Aquella im
possibilitat de durla a escena, a
la qual la condemnava l’autor, és
justament la garantiade les vàries
interpretacions que n’han de fer i
en faran directors diversos. I la
primera prova d’això la tenim a
l’abast: El Público de Pasqual i el
de Rigola són talment iguals que
un ou i una castanya.
Un primer encert de Rigola és

haver folrat tota la Sala Gran del
Nacional i tot el perímetre inte
rior de l’escenari d’una cortina de
serpentines metal∙litzades que
omplendemòbils reflexos sugge
ridors tot el recinte on especta

dors i intèrprets formen una sola
assemblea. El director l’ha encer
tat també en confiar l’escenogra
fia a Max Glaenzel, creador d’un
sorral fosc, a l’intempèrie,magní
fic, i d’una obertura al subsòl, no
gaire afortunada, al∙lusiva, vull
creure, al lloc on practicar el tea-
tro bajo la arena que voldria l’au
tor. Esplèndides les màscares
creades per Ricardo Vergne. Un
detall a menystenir, perfecta
ment suprimible, és el drap blanc
miserable que sostenen dos ac
tors, i damunt del qual es projec
ten imatges confuses i arrugades
de la biografia de García Lorca.
Lògicament, en la interpreta

ció del catorze intèrprets, radica,
tant com en l’excel∙lent direcció,
la grandesa de l’espectacle. El
treball sobri dePepTosar en la fi
gura d’Enrique, l’alter ego de
Lorca, com els que ofereixen Pau
Roca,NaoAlbet, LaiaDuran,Ma
ría Herranz, Jesús Barranco...
són actuacions que crec destaca
bles en un conjunt homogeni on
res no grinyola.
Ja se sap –és públic i notori–

que la Sala Gran del TNC té un so
molt deficient. Ara bé, el proble
ma no s’arregla amb la brutal am
pliació de veus que s’ha practicat.
L’operació salvatge ha igualat
quasi totes les parles, fa inintel∙li
giblesmolts finalsde frase i impe
deix l’acollida càlida de la poesia
impressionant d’aquest text insò
lit, escrit el 1930, veritablepunt i a
part en la trajectòria de l’autor.!
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MILES DE PERSONAS NECESITAN
AYUDA URGENTE PARA
SOBREVIVIR
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Con tu ayuda, podemos ofrecerles
la asistencia médica que necesitan.
Con 10€ al mes durante un año podemos enviar un equipo

quirúrgico completo a un país en guerra o podemos vacunar

a 400 niños contra la meningitis.

www.msf.es
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