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Emma Vilarasau, amb l’escopeta a la mà i sota les banyes d’un molt simbòlic trofeu de caça. FOTO: DAVID RUANO

OXID RESTAURANT BAR
Passeig Colom, 43. Torredembarra
www.oxid.cat / Tel. 977 641 952

Obert de diumenge a dijous des de les
11h fins les 16:30h i els divendres i
dissabtes des de les 11h fins les 24h.

Vine a tastar les millors tapes i menús de
Torredembarra a primera línia de mar.

Aquesta temporada, els cér-
vols estan tenint un paper
destacat i benmetafòric tant
en la nostra cartellera cinema-
togràfica com en la teatral. Un
cérvol corrent de manera des-
bocada sota la neu nocturna
al costat d’un tren en marxa
protagonitza una de les més
notables escenes de Julieta, la
nova pel·lícula d’Almodó-
var. I el cap dissecat d’un cér-
vol abatut en una cacera pre-
sideix la barberia del barri
Xino de Barcelona on té lloc
la major part de l’acció de la
nova obra de PauMiró.
Com que la memòria histò-

rica en totes les seves ves-
sants tendeix a ser molt feble,
podria passar que, ara ma-
teix, algú de vosaltres s’esti-
gués preguntant on dimonis
cal situar aquest barri Xino a
què m’acabo de referir. I que,
evidentment, no és altre que
aquest barri del Raval en el
qual el mateix Miró ha residit
durant molt de temps i que ha
triat com a escenari d’un gra-
pat de les seves obres. Però
el 1951, l’any en què Miró si-
tua els esdeveniments de la

RAMON OLIVER

PAU MIRÓ INSTAL·LA UNA BARBERIA A LA SALA GRAN DEL TNC PERQUÈ EMMA VILARASAU, LA PROTAGONISTA DEL

SEU TEXT MÉS RECENT, INTENTI GUANYAR-SE LA VIDA A LA REPRIMIDA I DEPRIMIDA BARCELONA DE POSTGUERRA

La tremenda por dels cérvols

seva peça, si algú hagués
preguntat pel barri del Ra-
val, probablement no hauria
trobat ningú que sabés indi-
car-li on parava. El barri Xi-
no no era llavors altra cosa
que el barri Xino, un entra-
mat de carrers i carrerons en
els quals semblava ajuntar-se
la més alta densitat de mi-
sèria, brutícia, delinqüència i
pecat de tot Barcelona.

La por, la corrupció i l’absurd
Tal com ho veu l’autor, aques-
tes són les tres potes temà-
tiques de la seva obra. I com
que la presència del cérvol
encara no ha quedat aclari-
da, comencem per dir que, se-
gons explica Miró, els cérvols
són uns animals que, darrere
la seva bellesa elegant, ama-
guen un caràcter tan poruc
que sovint la mateixa por des-
controlada els porta a cometre
accions autodestructives. De
tan viure sempre en alerta per
l’amenaça de perill i amb el
cor bategant a mil, poden aca-
bar estimbant-se per un pe-
nya-segat en un moviment de
fugida sense sentit.
I en això –i aquí és on entra

el paper metafòric de les bes-

VICTÒRIA

TEXT I DIR.: PAU MIRÓ. INT.: EMMA VILARASAU, PERE ARQUILLUÉ, MERCÈ ARÀ-
NEGA, JORDI BOIXADERAS, NIL CARDONER, JOAN ANGUERA, MAR ULLDEMO-
LINS. LLOC: TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (SALA GRAN). PLAÇA DE LES ARTS,
1. METRO: GLÒRIES. TEL.: 933 065 700. DATA: FINS AL 12/6. PREU: 14-28€.

HORARI: DE DC. A DS., 20H; DG., 18H ( 5/6, NO HI HA FUNCIÓ).• Tnc.cat

tioles– s’assemblen força als
personatges de l’obra, sotme-
sos a l’estat de pànic perma-
nent creat per un règim po-
lític repressor que, com tots
els d’aquesta mena, sabia molt
bé que la por ficada dins el cos
de la ciutadania era i conti-
nua sent el millor instrument
de control. Però l’any 1951, 20
cèntims de res (tot i que, lla-
vors, 20 cèntims representa-
ven una xifra ben important)
van suscitar que una part dels
ciutadans de Barcelona plan-
tessin cara a la por per primer
cop des del final de la guerra
civil. Tot i que Miró es pre-
gunta si no resta encara
quelcom d’aquella por en les
nostres actituds i passivitats
d’ara mateix.

Un nom que marca
El detonant va ser la desme-
surada pujada del preu del bit-
llet del tramvia, que va passar
com si res dels 50 als 70 cèn-

tims. I la conseqüència va ser
l’inici d’una vaga del tram-
via al llarg de la qual els bar-
celonins van deixar d’agafar
aquest mitjà de transport pú-
blic, llavors majoritari.
Una circumstància que des-

coneix la Victòria; tot just co-
mençar l’obra deMiró, aques-
ta dona que acaba de sortir
ben atabalada del funeral del
seu marit ha agafat un tram-
via tan buit de passatgers
com la resta de tramvies amb
què s’ha anat creuant al llarg
del trajecte. La Victòria, per
cert, és l’únic personatge amb
nom del text. I pot semblar
irònic que tingui precisament
aquest nom, si tenim en comp-

te que ella mateixa no sembla
altra cosa que una derrotada
més en un temps marcat per
tota mena de derrotes.
Però, si Miró l’ha batejada

així, és per alguna raó. I això
ho anirem entenent a mesura
que avanci la seva obra i anem
ensopegant un cop i un altre
amb les altres dues potes te-
màtiques del text: amb la cor-
rupció d’un sistema econòmic
sustentat en gran mesura en
un mercat negre que feia del
suborn el pa nostre de cada
dia, i amb l’absurd –per dir-ho
amb paraules de l’autor– de la
distopia alhora real i inver-
semblant que el règim havia
posat en marxa.


