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a cacera de brui-
xes permanent.

Instituïda. Aquest any
que el festival Grec de
Barcelona està d’ani-
versari, fa 40 anys, ha

tornat al teatre per arrencar. A Arthur
Miller i Les bruixes de Salem traduïda
per Eduardo Mendoza, dirigida per An-
drés Lima (fundador d’Animalario), i in-
terpretada per un repòquer d’actors i
actrius de vertigen amb Lluís Homar al
capdavant. Vaig coincidir amb Homar
abans de l’estrena, ja en el paper del vi-
cegovernador Danforth, com qui duu
una camisa nova, una nova pell. Serè,
magnètic com sempre transmet Homar.
Aquest curs (d’aquí a un any) s’haurà de
posar també en la pell de Ricard III al
TNC, i abans (al desembre) parlant de
40 aniversari haurà dirigit al Lliure la re-
posició de Les noces de Figaro, l’espec-
tacle que va idear Fabià Puigserver. Però
deixem de banda les pells i camises fu-
tures d’Homar, i parlem de la que encara
podem anar a veure. El Salem de 1692
intolerant, opressiu, purità, de mirada
curta, que havia creat una mena de teo-
cràcia, una aliança entre poder estatal i
religiós, i on la repressió per l’ordre esta-
blert era més forta que les pròpies ame-
naces que podia rebre la societat. I en
aquest ambient el rumor que una jove
ha comès un obscè malefici genera la
cacera de bruixes. Judicis, i venjances.
Miller pensava en ell mateix, i en la per-
secució del maccarthisme als EUA dels
anys 50. Les llistes negres, les delacions,
els mètodes irregulars i indiscriminats
contra tot allò que fes tuf de comunista.

No sé si De Alfonso i el ministre de
l’Interior en funcions aniran a veure Les
bruixes de Salem, però de ben segur
que l’exalcalde Trias, que durant quatre
anys tenia la representació popular que
li permetia ocupar el tron de pedra al
centre del Grec, i els querellats pel 9-N
Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega,
Francesc Homs, i l’Oriol Junqueras, i el
Josep Maria Vila d’Abadal, Felip Puig,
Carme Forcadell, els responsables de
l’ANC, d’Òmnium, del Diplocat, per dir-
ne uns quants, deuran quedar amb els
ulls esbatanats fent una simple associa-
ció entre el que vegin a l’escenari i el que
els ha passat des que han defensat la
idea d’una Catalunya independent. Per-
seguir oponents polítics des de les cla-
vegueres, amb esperit casernari, d’es-
corxador, controlant la justícia, i escam-
pant misèria, manipulant la premsa i in-
ventant falsedats. Dosificant la munició
contra l’enemic independentista. Avui
aquest, quan convé un altre. No calen
gravacions. El maccarthisme espanyol
tot un clàssic, renovant fins i tot l’escàn-
dol del Watergate del 72.
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m truca en Xavier Solà per fer-
me una entrevista destinada al
seu programa de consultes, con-

fidències, entreteniment i cors solita-
ris La nit dels ignorants, de Catalunya
Ràdio. Em vol preguntar quin és el
meu “record essencial”. Es veu que ca-
da nit formula la mateixa inquisició a
gent coneguda. Deu fer temps que ho
fa perquè hi ha molta gent amb més
projecció pública que jo, i amb records
més essencials, que per força m’han
d’haver passat al davant. Em fa il·lu-
sió. No la pregunta, perquè no sé quin
record essencial triar i ni tan sols si en
tinc cap d’aquestes característiques
impressionants, sinó poder parlar
amb Xavier Solà, a qui fa temps que
admiro i al qual només he saludat un
parell de cops als estudis de Catalunya
Ràdio. L’havia seguit quan presentava
i dirigia les matinals radiofòniques
dels caps de setmana. Penso que la
veu i l’entonació de Xavier Solà, que
són molt especials, s’adapten tant als
festius com a la nit. Els que no estan
atents i van distrets per la vida i pel
dial es pensen que és una veu adreça-
da a senyores pones de punt de mitja i
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ganxet, però en realitat està feta per
acompanyar les estones tranquil·les.
És important que una emissora hi
compti, si vol ser un producte com-
plet. Quan va deixar els matins, hi ha-
via una nit que de forma natural i des
del primer dia, des que els germans
Cuní es van inventar el programa cre-
puscular, l’esperava. En Solà és molt
treballador, es prepara els guions a
consciència i com que entén molt de
música i en té un concepte ampli, amè
i desacomplexat, si jo fos el director de
Catalunya Música li confiaria un pro-
grama a una hora de privilegi.

Un record essencial? Acabo expli-

cant-n’hi dos, que miro de relligar.
L’un, el meu descobriment del cine bo.
Quan era petit totes les pel·lícules
m’agradaven, fins que un dia precís en
vaig veure una que em va agradar més
que les altres. Tampoc és per celebrar-
ho, perquè m’ha conduït que no me
n’agradi cap. L’altre, el dia de 1978 en
què l’Esteve Mach em va explicar a la
Riera, davant de can Batlle i en un
punt que puc assenyalar amb el dit,
que ell i una colla engegaven un set-
manari i que comptaven amb mi per a
la crítica de cine. Només en vaig publi-
car dues. La tercera setmana vaig co-
mençar a escriure articles en general.
Aquest que llegeixen avui és, mentre
no surti el de demà, l’últim de la sèrie
iniciada llavors. El cine i l’oferiment
em van fer periodista, professió en què
no havia pensat. Li vaig dir a en Xavier
Solà que de vegades, davant un dubte,
penso: “Això ho preguntaria a La nit
dels ignorants”. Es com quan em tro-
bo segons quin dilema: “Això ho resol-
dria un Vostè jutja, l’antic programa
de Joaquim Maria Puyal”. Si aquestes
coses passen és que un programa és
com la vida, i ha fet forat i ha triomfat.

“En Xavier Solà
havia d’arribar de
manera natural al
programa nocturn

Manuel Cuyàs
Vuits i nous

La nit dels ignorants


