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Fes la comanda a
www.ecoclublavanguardia.com

o truca al 931 600 124

El nou pla es compon de 4 liquats de fruites i verdures +
2 cremes de verdures que es poden escalfar

Desprésde les festes, descansa i depura
l’organismeambel noupladetox

Beneficis:

1. El pla substitueix tots els
àpats del dia.

2. Equilibra i refresca el cos.
3. Millora la digestió; perdràs
pes i dormiràs més bé.

Els liquats i les cremes t’arribaran a
casa refrigerats, empaquetats i
a punt perquè en gaudeixis amb
totes les propietats intactes.

T’ajudaran a equilibrar,
refrescar i fer reposar
l’organisme. Prova el
nostre pla de dejuni
natural d’1, 2 o 3 dies.

Fes servir el codi

2A50DETOX

67,50€

2 planes
Detox per

valorat en 79€

Els ports estan inclosos en el preu.

Us heu preguntat algun cop en
què consisteix l’ofici d’histori-
ador? Perquè, evidentment, ser
historiador vamoltmés enllà
de recopilar dades i intentar
esbrinar quina part de veritat
i quina demistificació existeix
entre les informacions recolli-
des sobre el passat.
De l’ofici d’historiador, de

ben segur que us en podria
parlar força Jan Vilanova i
Claudín, que, a més a més de
ser l’autor d’aquest text, de te-
nir una àmplia formació cine-
matogràfica i de ser cofunda-
dor de la productora teatral
Sixto Paz, està a punt de fin-
altizar el seu grau en Història
a la UB. No sabem si en Jan
s’ha enamorat mai de la filla
del seu profe d’història, com
sí que li ha passat a l’estudi-
ant que surt a la seva obra. El
que sí que sabem, perquè ell
mateix ho ha explicat, és que

aquesta peça teatral neix del
seu interès per un dels histo-
riadors fonamentals del segle
XX; una d’aquelles persones
capaces de fer que el seu ofici
evolucioni, precisament, per-

què en qüestiona les bases ma-
teixes. Es deiaMarc Bloch,
va néixer a Lió l’any 1886 i,
després d’haver-li estat prohi-
bit exercir cap funció pública
per la seva condició de jueu i

d’haver sigut detingut i tor-
turat per la Gestapo per ser
membre de la Resistència, va
ser afusellat el 1944.

No va del passat,
sinó de les persones
Bloch vamorir tot deixant in-
acabat el manuscritApologia
de la història, en el qual ve a
dir que la seva disciplina ha de
deixar de centrar-se tant en
els grans fets del passat per in-
tentar conèixer més l’estruc-
tura social i econòmica en
què vivien aquelles persones
del passat que no acostumen a
sortir als llibres. Bloch va vo-
ler desplaçar el focus des de la
Història que s’escriu ambma-
júscula cap a una història en

SIXTO PAZ PRODUCCIONS TORNA A LA BECKETT PER DONAR-NOS UNA BONA LLIÇÓ

D’HISTÒRIA DIRIGIDA PER PAU ROCA, EN UNA FICCIÓ QUE TAMBÉ ÉS UN HOMENATGE REAL

R. OLIVER

Comprendre les raons de l’altre

hISTÒRIA
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minúscula atenta a les condici-
ons de vida dels individus que
formaven part d’aquell passat.
I tal com ve a dir en Jan, no-
més aquesta mena d’enfoca-
ment ens permet fer servir la
història com una eina que ens
ajudi a comprendre. Afirma
l’autor que “comprendre és una
paraula carregada de dificul-
tats, però també d’esperan-
ces”. I quemai no comprenem
prou, perquè sempre tendim
a jutjar massa i a condemnar
ràpidament. La comprensió
que la història no és altra cosa
que “una àmplia experiència
de varietats humanes, un llarg
encontre entre homes” ens
hauria de resultar ben útil a
l’hora d’evitar confrontacions.
Però deixem-nos d’històries.

Ara toca saber si aquest coixí
teòric li resulta útil a l’estudi-
ant enamorat del text a l’ho-
ra d’enfrontar-se al pare de la
noia. I toca comprovar com el
vincle entre aquests tres per-
sonatges crea també un vincle
amb aquell dia del 1944 en què
Bloch va ser assassinat.Gelabert, Roca i Luengo, entre la història i el present. FOTO: FRANCESC PIÑOL


