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El somni de Pasqual 
Maragall reviu al TNC
3Jordi Coca escenifica una xerrada entre l’exalcalde i Maria Aurèlia Capmany

MARTA CERVERA
BARCELONA

U
na trobada imaginària el 
1983 entre el jove alcalde 
Pasqual Maragall (Òscar 
Intente) i la veterana es-

criptora i regidora de Cultura Maria 
Aurèlia Capmany (Anna Güell) ser-
veix d’excusa al Teatre Nacional de 
Catalunya (Sala Tallers) per reflexio-
nar sobre els somnis i els plans de fu-
tur de la Barcelona preolímpica. El 
debat està servit a Parlàvem d’un som-
ni, una singular proposta construï-
da i dirigida per l’escriptor Jordi Co-
ca a partir del llibre Diàlegs a Barcelona, 
de Xavier Febrés, publicat el 1984.
 «El text d’entrevistes de Febrés so-
bre el model de ciutat somiat pels 
protagonistes és només el punt de 
partida del muntatge», adverteix Co-
ca, que ha recorregut també a entre-
vistes, discursos i materials diversos 
per armar una conversa imaginària 
plena de paraules i idees reals dels 
dos personatges.
 Tant Maragall com Capmany van 
ser dues figures clau en la construc-
ció del model Barcelona. «Tots sa-
bem avui on ha anat a parar aquest 

somni que tenien», sentencia Coca, 
conscient que mirar enrere resul-
ta apassionant per constatar fins a 
quin punt s’ha avançat poc en reali-
tat. «Maragall, en aquella època, cre-
ia en la possibilitat de conviure en 
una Espanya diversa, cosa que des-
prés, quan va ser president de la Ge-
neralitat, ja no va veure tan clara», 
apunta el director.

PLENA ACTUALITAT / Ell, que ja els co-
neixia tots dos en aquella època, ha 
intentat fer un retrat al màxim de 
fidel possible de cada un. «L’obra és 
un homenatge al passat que resso-
na en el present. També mostra dos 
personatges capaços de dialogar, 
parlar i projectar els seus somnis. 
Per desgràcia, això és un exercici 
molt més difícil de fer ara que 
abans». La difunta Capmany somia-
va amb els Països Catalans i el Mara-
gall de llavors (molts anys abans de 
la reforma fallida de l’Estatut), amb 
la possibilitat de refundar Espanya 
des de Catalunya.
 Molts temes que estan avui de ple-
na actualitat apareixen al text, i ho 
fan d’una forma diferent de la que 

Coca es va imaginar quan estava cre-
ant aquesta curiosa peça, una ficció 
molt real per recordar una època 
clau de la construcció de Barcelona i 
Catalunya. «Paraules com ara lliber-
tat, democràcia i corrupció cobren 
un nou sentit avui dia, en el context 
en què ens trobem. I són de terrible 
actualitat».

PRÒXIMS PERÒ DIFERENTS / Parlàvem 
d’un somni confronta dues persona-
litats pròximes en esperit, però 
molt diferents. «Cada un dels perso-
natges representa una generació di-
ferent». Maria Aurèlia Capmany, 
als seus 65 anys, admirava la il·lusió 
de Pasqual Maragall, però recelava 
de certes coses. «Tots dos eren pro-
gressistes i d’esquerres, però mai 
van coincidir en tot. Ella, de família 
humil, filla d’artesans i molt identi-
ficada amb la classe obrera, descon-
fiava de certes coses de les quals Ma-
ragall, fill de la burgesia catalana i 
net del gran poeta Joan Maragall, 
mai va dubtar».
 Tots dos podien compartir la se-
va visió sobre la cultura com a eix di-
namitzador de la societat i la impor-
tància de la llengua catalana. Però 
hi havia temes espinosos que els se-
paraven. «Capmany desconfiava del 
projecte olímpic i, en particular, del 
paper que hi jugava Juan Antonio 
Samaranch». Maragall, que el 1983 
tenia 42 anys, no va témer en can-
vi a aliar-se amb el llavors president 
del COI, a qui Capmany identificava 
amb el règim de Franco.
 L’obra, ambientada al saló de la 
casa de l’escriptora, convida a repas-
sar una època a través d’un debat 
que avui segueix vigent. El que ha 
resultat difícil, admet Coca, ha sigut 
dotar la idea d’una dramatúrgia que 
atrapi l’espectador. H

MIRADA AL PASSAT

33 Òscar Intente i Anna Güell, en una escena de ‘Parlàvem d’un somni’.
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Enciclopèdia de música popular
CRÒNICA Spoon va recórrer estils amb ferocitat i carisma a l’Apolo

JUAN MANUEL FREIRE 
BARCELONA

Des de fa més d’un parell de dèca-
des, Spoon entrega regularment dis-
cos que agermanen la saviesa pop i 
l’energia rock amb l’interès per re-
cargolar les cançons en noves i sem-
pre suggestives direccions. Sobretot 
des de Ga ga ga ga ga, el (gran) treball 
que va publicar el 2007 i que ara, 10 
anys després, acaba de reeditar, asso-
ciar-los a un únic gènere és una tasca 
bastant complicada. La banda d’Aus-
tin (estats Units) és gairebé una enci-
clopèdia vivent de música popular, 
capaç d’acostar-se a múltiples tipus 
de cançó amb la mateixa perícia.
 Depurats a l’extrem en els solcs 
dels seus discos, en l’actuació a l’es-
cenari de la sala Apolo d’aquest di-
marts van demostrar que sobre l’es-
cenari es permeten més capritxos. 
Però els senyals constants que Britt 
Daniel feia als seus companys de 
banda indiquen que hi ha un direc-
tor en aquesta orquestra i un ordre 
marcat en cada explosió elèctrica. 
La música de l’atzar la deixen per a 
altres.

 La veu del frontman va sonar, en 
un primer moment, una mica mas-
sa rasposa, com si Daniel estigués 
combatent un refredat. Va ser no-
més una falsa alarma: un parell de 
cançons, Do I have to talk you into it (un 
dels singles d’aquest Hot thoughts que 
van venir a presentar a Barcelona) i 
Inside out, i tot arreglat. Una veu ade-
quadament ronca.

glam de The beast and dragon, adored. I 
del power-pop de Do you, una d’aque-
lles cançons perfectes, a un llarg in-
terludi sintètic sota la possible influ-
ència del Vangelis de Blade runner.

GRAN RECTA FINAL / Els accents futuris-
tes van tornar amb Can I sit next to 
you, que de fet porta aquest títol, en 
part, per una peça de la banda sono-
ra de Cliff Martinez per a la versió 
de Solaris de Steven Soderbergh. Pe-
rò el so no és ambient, sinó funk-
pop pròxim al David Bowie dels pri-
mers anys 80.
 Després d’una My mathemati-
cal mind extrallarga, van recuperar 
l’economia expressiva per a una 
gran recta final amb Don’t make me 
a target, The underdog, una deliciosa 
i íntima I summon you i rampells ba-
llables com Pink up (molt Arthur Rus-
sell) i la simplement sensacional Hot 
thoughts. Que aquests homes no si-
guin encara més famosos (ni tan sols 
van arribar a esgotar les entrades en 
el seu pas per la sala Apolo) és un ex-
pedient X que convindria investigar 
a consciència. H

Sobre l’escenari, el 
grup de Britt Daniel es 
permet més capritxos, 
però amb un ordre

 A l’altura de la soul I turn my came-
ra on, Spoon estaven a ple rendiment 
(gaola carismàtica, secció rítmica 
tensa i profunda, grans floritures de 
teclat d’Alex Fischel), i aquí es van 
quedar ja fins al final. La seva actua-
ció va ser una exhibició tant d’habi-
litat musical com d’obertura de mi-
res. Van saltar sense problemes del 
synth-rock a l’estil Handsome Furs 
de WhisperI’llistentohearit al proto-


