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Llàtzer Moix

Tornada al poble

Daniel Mantovani, Nobel de Literatura ar-
gentí,decideixtornardevisitaalseupoble,
per primera vegada des que el va abando-
nar de jove. Aquest escriptor, que viu cò-

modamentaBarcelona, torna,doncs, a la seva remota
localitat natal, a 700 quilòmetres deBuenosAires, on
elscarrerscontinuensenseasfalt ionl’hotelonl’allot-
genn’hi recordaundeRomania.En teoria esprestaal
llarg viatge per rebre l’homenatge de la seva comuni-
tat.Potsertambépertornar-lialgunacosadelqueliva
donar.Però, comdiuenels cursis, nohiha roses sense
espines.
Aquest és el plantejament d’El ciudadano ilustre,

l’obradeMarianoCohniGastónDupratambquèl’Ar-
gentina competirà per l’Oscar a lamillor pel·lícula de
parla no anglesa. Vet aquí un treball amb un bon pols
narratiu, actors convincents i un guió afinat que més
enllà del seu tema particular n’aborda un altre de ge-
nèric, i d’indubtable vigència en la nostra societat:
l’admiració i, alhora, el rebuigquecausa l’èxit.
L’èxit té molt bona premsa. Però per arribar-hi un

creador hade tenir talent i articular una veu singular,
apreciable i, potser, dissonant. Ha d’assumir riscos. I
hadesaber,sidedebòaspiraaunèxitdeprimerordre,
queelterrenydejocéselmónsencer,noelpoblenatal.
Peraquestcamíelsmillorsaconseguiranelreconeixe-
mentdemolts.I, també, l’envejai larancúniadelares-
ta.Sobretotdelsqueviuenencomunitatspetitesonels
mediocrescreixenplegats.Elciutadàil·lustreés,pera
ells, undestorb.
Ésciutadà–delseupoble,delseupaís,delmón–qui

exerceixelsdrets ideuresestablertsperlasocietat.És
il·lustre qui
sobresurt ex-
traordinària-
ment en al-
guna activi-
tat.Nocal ser
insigne per
ser un bon
ciutadà. Però
al ciutadà

distingit se li demanaunamicamésqueal ciutadàco-
mú: quedesenvolupi almàxim les capacitats pròpies,
encaraqueaixòcomporti ruptures,desacords i exilis.
Tots ensdevema la comunitat, però lamillormanera
deservir-lanoéssempresentcomellavolquesiguem:
éssentunmateix.Finsitotquanaixòsemblianarcon-
tra lapròpiacomunitat.Perdefinicióelquesobresurt
incomoda.Entred’altresmotiusperquènoméspel fet
desobresortir jarecordaalsaltres lasevamediocritat,
quepot ser innataopot seresforçadamentconreada.
Aquest desacord aflora amb més empenta, si fos

possible, quan qui destaca ho fa per raons intel·lectu-
als o ètiques. Per això avui triomfen tant, i sense re-
trets, les celebritats vàcues, queviuend’exhibir el seu
cos i les seves relliscades: perquè semblenposar l’èxit
–un èxit banal però productiu– a l’abast de qualsevol
babau.
Mantovani comparteix el cognomambun director

d’orquestra italià que fa anys va triomfar en el ramde
l’easy listening. PeròelquediuDanielMantovaniésel
contraride l’easy listening.Nosempreésagradablede
sentir i, de vegades, cou.Vegeu, si en teniu l’ocasió,El
ciudadano ilustre.

‘Elciudadanoilustre’
retrata l’admiració i,
alhora,elrebuigquecausa
l’èxitenlasocietat

“Tornaremasomiar i a riure”

“Tornarema somiar, tornarema riu-
re”. El primer discurs de la nit havia
acabat.Eraeldelpresidentdelpatro-
nat del Lliure, l’endocrinòleg del Clí-
nic Ramon Gomis de Barbarà, amic
deLluís Pasqual des del seuReusna-
tal i companyde lesprimeresaventu-
res teatrals. Gairebé una hora més
tard un altre reconegutmetge hauria
deprendre inesperadamentprotago-
nismeperuns instantsdurant lacele-
braciólanitdedivendresdels40anys
delTeatreLliure: el doctorBonaven-
tura Clotet, que va ser un dels que es
van aixecar per atendre un especta-
dor que no es trobava bé. Un ensurt
que va suspendre momentàniament
el primer acte deLes noces de Fígaro,
el mític muntatge dirigit pel desapa-
regut Fabià Puigserver, ànima del
Lliure, el 1989, i que ara commemora
quatredècadesd’un teatrequehaes-
tat un far per al teatre català i espa-
nyol.JustamentelFígaroprotagonis-
ta de la reposició ésMarcelBorràs, el
company de la filla del doctor Clotet,
lapopularactriuAinaClotet.
El discurs de Gomis va arribar

quan faltava poc per les vuit del ves-
pre i va tenir al davant mig món tea-
tral barceloní i part del polític, co-
mençant pel conseller Vila. I després
es va inaugurar l’exposició audio-
visual Visions lliures, realitzada per
Franc Aleu, que commemora quatre

dècades d’històries. I que comença,
esclar, perquè això va ser el Lliure,
ambungrupdebojosdelteatrepolint
l’entarimat de la cooperativa La Lle-
ialtat de Gràcia. A Fabià Puigserver
se’lveuvestitambunagranota.AIm-
ma Colomer i Anna Lizaran, cosint.
La Lizaran es repeteix, el seu record
és intens, les seves imatges,mítiques.
Projectades al mur apareixen imat-
gesdeCamídenit 1854,Leonci iLena,
La bellaHelena,Al vostre gust... A les
fosques lagentveulescares iels títols
projectats a laparet imurmura “Boa-
della”,“Bieito”,“Gelabert”o“Rigola”
quan apareixenOperació Ubú,Amfi-
trió,Belmonte iSuzuki I i II.
Per descomptat Lluís Homar, que

viu l’aventuradelLliuredesdel prin-
cipi, també apareix una vegada i una

altra. Idivendreseraamésel respon-
sable de tornar a portar a escena el
muntatge que ell va protagonitzar fa
27anys.Unmuntatge,LesnocesdeFí-
garo, onper sort noha fet unexercici
d’arqueologia teatral i quevaresultar
brillant,pledevida, llum,alegria ien-
giny. Perquè els actors van estar es-
plèndids –el desvergonyiment i la
gràciadeMarUlldemolinscomlaco-

bejada Susanna eren extraordinaris–
iperquèel textdeBeaumarchais,que
es diu que va empènyer la Revolució
francesaamblarebel·liadeFígaroda-
vant de la noblesa, continua ple d’in-
tel·ligència i frescor i continua gaire-
bé dos segles i mig després llançant
reflexions sobre la política i la condi-
ció de la dona que,més que ressonar,
avuicontinuenretrunyint.
L’ovació final també va ser eixor-

dadora i lameitatdelpúblicvaaplau-
dir dret.Homar va dipositar a la vora
de l’escenari unes roses grogues de
les que li agradaven a Fabià Puigser-
ver i va recordar els que ja no hi eren
delmuntatge original. AnnaLizaran,
CarlotaSoldevila,RafaelAnglada,Al-
fred Lucchetti “i Josep Montanyès,
que el va substituir a corre-cuita al
Grec perquè es va trencar el maluc”.
Homar va dir que de Puigserver re-
cordava dues coses que l’acompa-
nyen:quelideiaqueenfrancèsactuar
esdiu jouer ienanglèsplay;quealtea-
trecal jugar. I sergenerós.
Després, al vestíbul del teatre, i ha-

vent arribat Ada Colau i l’exdirector
del Lliure Àlex Rigola –que va volar
desdeGirona, onestrenavaobra–, va
serel torndeldiscursdel cofundador
iactualdirector,LluísPasqual,queva
conjecturar que potser l’esperit del
Lliure continua tan viu “perquè pro-
cedeix del moment esplendorós de
joventut de tots els que ens vam tro-
barel 1976”. “ViscaelLliure!”, vacri-
dar, i vanarribar el cava, el pastís –en
got– i un ball que, protagonitzat so-
bretot per la companyia jove del tea-
tre, va resistir finsa les tresdelmatí.!
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Els fundadors del Lliure divendres en unmoment de la celebració dels 40 anys del teatre

Els 40 anys del Lliure
van procurar una nit
intensa en records,
anècdotes i alegria dins
i fora de l’escenari


