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l teatre és imme-
diat i efímer i, al-

hora, deixa un pòsit
impertorbable i per-
manent. ¿En què es
fonamenta aquesta

condició de robustesa emocional si re-
sulta que assistim a un espectacle que
s’esvaeix i al qual no podem recórrer si
no és a partir de la memòria d’uns ins-
tants? Justament en la fragilitat. I en-
cara en una altra columna: la recurrèn-
cia. El teatre és repetició, és sistema,
és assaig que fixa un model a partir del
qual cada funció és la mateixa i és dife-
rent. Lluís Pasqual posava l’exemple
del negoci familiar, una fleca. La volun-
tat estricta de llevar-se cada matí, de
no defallir, de romandre en el lloc just i
adequat. La fleca dels pares de Pas-
qual “no tancava mai: a les nits, a
l’obrador; de dia, a la botiga”. Era un as-
sumpte sagrat, el del pa, que calia tenir
“ben fet i a l’hora”, perquè era necessa-
ri que fos així. En aquella olor de pa s’a-
magava “el respecte pel que es fa”.

El director ha parlat moltes vegades
de la relació entre el teatre i aquella fle-

ca de la infància. El pa també és fugis-
ser i s’esmuny entre els dits dels dies i
les hores, però es manté la seva flaire i,
sobretot, l’esforç que el fa possible. Ai-
xí, el teatre. Recurrent i constant. I al-
hora immarcescible. Fa poc, Pasqual
em comentava, arran de l’emoció que
em va provocar l’espectacle que avui
inaugura el festival Temporada Alta (In
memoriam), que això “em gratifica,
perquè és el que hem de fer cada ves-
pre”. Cada vespre. La combinació de
l’impacte estètic, del viatge moral,
amb l’obligació de repetir-lo en cada
una de les funcions. “El teatre”, diu
Pasqual, “és compartir amb gent allò
que et commou”.

Salvador Sunyer, el director de TA,
declarava fa poc el mateix. “Ens limita-
rem a fer el que hem de fer.” La cele-
bració dels vint-i-cinc anys arriba sen-
se estridències. Amb l’afany artesanal
de contribuir a la civilitat més humil i
primigènia. El pa de cada dia. Ben fet i
quan toca. Amb el desig de construir
un artefacte, com el teatre, que esclati
al mig de les consciències adormides.
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Keep calm
Josep M. Fonalleras

El pa
i el teatre

La celebració dels vint-i-cinc
anys de Temporada Alta
arriba sense estridències.
Amb l’afany artesanal
de contribuir a la civilitat
més humil i primigènia

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch

i el tabac i l’acció de fumar van
alterar la distribució i el para-
ment de moltes cases, la seva

restricció ha canviat la fesomia dels
carrers. A les cases van aparèixer el
saló reservat als fumadors; el moble
d’exhibir-hi les pipes; els calaixos per
guardar-hi cigarrets, havans, mistos i
encenedors, a més de tota mena de
cendrers: cendrers de taula, cendrers
de peu, cendrers immòbils, cendrers
que giraven sobre el seu eix, cendrers
d’atribució artística, cendrers exò-
tics... La prohibició de fumar als llocs
tancats públics ha fet que els bars tre-
guin el mobiliari a l’exterior en nom-
bre cada dia que passa més infinit. Jo,
des que surto de casa fins que arribo al
cap del carrer, tinc comptades catorze
esteses de taules i cadires, les d’un bar
enganxades amb les de l’altre bar.
Quan torno, semblo Burt Lancaster a
El nedador, només que ell per arribar
a casa travessava piscines i jo esquivo
les taules i cadires de tots els bars. Si
m’hagués d’aturar a cada un, a casa
començarien a patir. A Burt Lancaster
no l’esperava ningú.

L’altre dia, uns tertulians de Catalu-

S

nya Ràdio atribuïen la proliferació ex-
terna de taules i cadires al clima be-
nigne del país i no al tabac, que gaire-
bé no van esmentar. Aporto l’autoritat
de la meva estanquera. A l’agost li vaig
preguntar si no feia vacances i em va
respondre que se les reservava pel fe-
brer: “La gent fuma més ara, quan fre-
qüenta els exteriors dels bars.” A la
mateixa tertúlia van ponderar la co-
moditat de les cadires d’intempèrie
que es troben en els bars de París i, en
general, del nord d’Europa. Van arri-
bar a esmentar Belgrad, on es veu que
ofereixen autèntiques gandules. En
contrast, les nostres cadires són d’alu-

mini, que a l’estiu actuen com unes
graelles i a l’hivern com un serpentí. A
mi em sembla que els propietaris dels
nostres bars saben molt bé el que por-
ten entre mans. Si les cadires fossin
com les de París o Belgrad, ningú no
trobaria mai el moment d’anar-se’n:
empalmaria un vermut o un te amb un
altre, encendria un quart cigarret amb
el tercer i el negoci no giraria. A París i
a Belgrad el fred de l’ambient i no el de
les cadires expulsa els clients, també
en els llocs on els cambrers ofereixen
una flassada al client.

Els ajuntaments actuen per impo-
sar ordre urbanístic a l’excés de refec-
toris. També hi ha gent que es comen-
ça a queixar del fum que emet l’usuari
de la taula veïna. No vull donar idees
perquè a mi els bars airejats em sem-
blen molt bé i els seus propietaris em
cauen simpàtics, però davant la im-
possibilitat de canviar el clima, alme-
nys de manera expeditiva, i ara que
tot se soluciona prohibint, sempre tro-
baran la possibilitat de restringir el
consum de tabac a la via pública i re-
servar-lo –per ara, i fins a nova ordre
coercitiva– a la intimitat de les cases.

“Hi ha més
taules i cadires a
fora que a dintre,
per poder-hi fumar

Manuel Cuyàs
Vuits i nous

Bars al carrer


