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‘Ragazzo’ TEATRE LLIURE (MONTJUÏC)  
110 DE FEBRER 

El juliol del 2001 el jove 
italià Carlo Giuliani va 
ser assassinat en una 
plaça de Gènova pel tret 
d’un jove policia durant 

una protesta contra la reunió del 
G-8. Era un noi de 23 anys com tants 
altres. Un xicot que gaudeix anant 
a la platja i que escriu poemes, con-
vertit en víctima de la confrontació 
entre els defensors professionals de 
l’statu quo i els dissidents que pen-
sen que un altre món encara és pos-
sible. Oriol Pla ens acosta aquesta 
història en un treball actoral que ha 
rebut els millors i merescuts elogis 
i que ha aconseguit interessar un 
públic jove massiu altrament allu-
nyat de les platees. Aquest és també, 
sens dubte, el gran mèrit d’un pro-
jecte escènic de l’autora i directora 
Lali Álvarez que denuncia amb for-
ça ingenuïtat i molt esquemàtica-
ment la situació del món, dividit en-
tre els bons i els dolents, entre els 
oprimits i els opressors, entre els 
aparells de violència institucional i 
els pacifistes.  

Certament, Oriol Pla, ben dirigit, 
esborra les debilitats de Ragazzo 
amb una actuació farcida de petits 
detalls en la descripció de la banal 
quotidianitat del noi durant els tres 
dies anteriors a la seva mort. Exhi-
beix una extraordinària capacitat 
d’empatitzar amb els espectadors 
mirant-los directament als ulls, 
parlant-los com a col·legues, com-
partint la seva petitesa. Però a més 
mostra un domini de l’expressivitat 
del cos propi d’una inexistent ma-
duresa. Fins i tot al tram final, quan 
es llança a una impossible i necessà-
riament confusa narració dels fets a 
la plaça on moriria, aconsegueix co-
municar la mística de la tragèdia. 
Llarga vida a aquest Ragazzo.e
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L’actor Oriol Pla a l’obra 
Ragazzo. ORIOL SEGON / TEATRE LLIURE

Un actor que 
millora ‘Ragazzo’

TEATRE

Pau Verrié i el seu museu

estava convençut de poder trobar el 
baptisteri paleocristià sota la cate-
dral, al subsòl del Museu, i l’any 
1968 va dirigir l’excavació amb l’ajut 
d’un joveníssim Gregorio, un peó 
acabat d’arribar d’Andalusia, de qui 
Verrié va intuir la gran vàlua. L’èxit 
va coronar l’empresa, que és enca-
ra una fita en l’arqueologia barce-
lonina. I aquest divendres diu en 
Gregorio que encara van parlar del 
viatge compartit a Olímpia.  

El món clàssic i els primers cristi-
ans, l’art medieval, el patrimoni de la 
ciutat, la voluntat de refer Catalunya 
malgrat el franquisme, les postals 
d’art que editava, la militància soci-

alista... i tantes coses més que re-
sumiria dient que, si bé d’origen 
gironí, era tot un senyor de Barce-
lona, un enamorat de la capital de 
Catalunya, i alhora d’Itàlia i de 
Grècia. De la Mediterrània. 

Verrié fou director del Museu 
d’Història de la ciutat els perío-
des 1970-72 i 1981-85. En aquests 
darrers anys l’havíem convençut 
de venir-nos a visitar sovint. Era 
un goig de veure’l. Va fer nous 
amics, perquè el personal havia 
canviat –jo mateix, entre d’al-
tres–. Sempre deia que aquest era 
un museu en què tots els direc-
tors havien mirat d’anar sumant 
sense restar. I ens feia reviure la 
institució amb detalls que con-
densaven tota una vida. Com 
quan vam quedar per retornar als 
descendents d’Elies Rogent una 
llibreta de dibuixos que havia 
quedat enterrada entre altres pa-
pers... feia més de mig segle! Vam 
passar una estona memorable, en 
Verrié, en Jordi Rogent, en Josep 
Bracons i jo mateix.  

Tot això és el que no poden ex-
plicar els seus estudis i treballs ni 
les seves biografies: la profunda 
humanitat d’en Pau, conversador 
nat i sempre optimista. Va tran-
sitar valerosament per èpoques 
molt fosques, i ara se’l veia feliç 
de veure passar els anys i els dies, 
ben viscuts i profitosos, fins que 
arribés el final.  

–Inaugurarem la nova Casa 
Padellàs a finals del 2018 o prin-
cipis de l’any següent. Comptem 
amb tu per al programa?  

–Si soc viu, sí...e

Frederic-Pau 
Verrié i Faget, 
durant una 
entrevista amb 
l’ARA el 2014. 
PERE TORDERA

L’historiador de l’art, arqueòleg i editor va morir dissabte amb 96 anys

‘IN MEMORIAM’

Eduard Iniesta estrena un 
disc d’aromes tardorencs

mi mateix, que Iniesta ha enregis-
trat amb Antonio Sánchez, Robert 
Armengol i Miquel Àngel Cordero i 
amb l’Orquestra Nacional Clàssica 
d’Andorra (ONCA), dirigida per Ge-
rard Claret. “És un disc de tardor, 
intimista, per escoltar vora el foc 
mentre plou. Potser representa una 
estació dins del meu recorregut”, 
diu Iniesta sobre un treball que té 
“un perfum vinyolià”. De fet, el títol 
és un vers de Joan Vinyoli, el poeta 
de capçalera del músic barceloní. 

La corda i la Mediterrània 
En el nou disc d’Iniesta conflueixen 
les cordes de l’ONCA i les aromes 
mediterrànies dels instruments de 
doble corda. Són dues estètiques al 
servei d’un material molt sensible. 
Segons Iniesta, “l’orquestra de cor-
da fa volar la música”, i l’ha ajudat 
“molt a transmetre” el missatge de 
tardor existencial que hi ha a La pe-
tita casa de mi mateix, “un produc-
te semipoètic lluny de l’estàndard 

habitual”. “Tinc la sensació que 
és un disc que vola –diu el direc-
tor de l’ONCA, Gerard Claret–. 
És també un reflex del nostre ta-
rannà, perquè tot i l’origen clàs-
sic de l’ONCA, sempre ens ha 
agradat fer aventures amb altres 
gèneres”. 

El programa del concert al Pa-
lau inclou també El gos solitari de 
Mozart, op. 11, una peça d’Iniesta 
del 2012 basada en poemes de Jo-
an Margarit.e

El músic 
barceloní 
Eduard Iniesta 
actua avui al 
Palau de la 
Música.  
PALAU DE LA MÚSICA

Eduard Iniesta (Barcelona, 1968) fa 
una estrena doble al Palau de la Mú-
sica avui a partir de les 19 h. En el 
mateix concert interpretarà amb un 
ampli ensemble peces del nou disc, 
La petita casa de mi mateix (Satélite 
K, 2016), i estrenarà La gran impos-
tura, una composició que Iniesta 
descriu com “una crítica social, pu-
nyent musicalment” i que manifes-
ta “un rebuig a una determinada 
manera de ser”. “Si et descuides, et 
pots passar la vida malgastant ener-
gia per agradar i per complaure, i la 
renúncia a un mateix no és res més 
que una manera de morir cada dia 
una mica més”, diu Iniesta sobre el 
context d’una obra que interpreta-
rà amb el pianista Marco Mezquida.  

La gran impostura formarà part 
d’un repertori que inclou algunes de 
les peces del disc La petita casa de 
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Opinió

–Hola, Pau, com va? Aquí tenim un 
esborrany per refer la Casa Padellàs 
com a espai de síntesi de la història 
de Barcelona. Ja saps que el Museu 
d’Història de Barcelona aviat farà 
75 anys. Comptem amb tu per al 
programa? 

–Si soc viu, sí...  
Poc podia imaginar jo que 

aquesta conversa, a mitjans de tar-
dor, seria la darrera. Per Nadal el 
vam convidar juntament amb l’An-
na Maria Adroer, antiga directora 
del Museu, com ell, i ja no va poder 
venir. I ara, l’adeu.  

Ferm antifranquista, catalanis-
ta convençut, intel·lectual, editor 
i home amb mil sabers... Tot això és 
ben sabut. Hi ha, en canvi, un Fre-
deric-Pau Verrié menys conegut, el 
d’aquests darrers temps, que per a 
mi han estat els d’amistat amb ell, 
al Museu, i també a l’Empordà, a 
les vesprades estivals de Francesc 
Roca a Sant Mori. En Verrié n’era 
un assidu, malgrat els seus anys. I 
no li faltava gent per escoltar-lo: 
amb la seva memòria, era un pou 
de coneixement i un relat viu de 
quasi tot el segle XX.  

Fou un entusiasta de la vida, des-
bordant d’humanitat fins al darrer 
dia. Divendres passat, tot i l’atuï-
ment, encara va parlar una estona 
amb Gregorio Aranda, a qui conei-
xia de feia una eternitat. En Verrié 
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