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El pols cultural de Barcelona

Lliçons d’alcaldia

“Quin moment! Quina concentra-
ciódesimbolismes!”,diuAdaColau
a l’estrena deParlàvem d’un somni.
Se laveuunamicasobrepassada.És
dijous al TNC. A escena, aquesta
xerrada entre Pasqual Maragall i
MariaAurèliaCapmanyquehaver-
sionatiescenificatJordiCocaapar-
tir de les converses que el 1983 van
sostenir el llavors alcalde de la ciu-
tat i la seva regidora de Cultura, i
que van ser publicades a Diàlegs a
Barcelona.
Com era de preveure, la vetllada

acabarà constituint unmàster d’al-
caldia. Lliçons d’un batlle visionari
que tenia llavors els pocs més de
quarantaque té araColau, i ungran
bagatge ivastconeixementde la se-
va ciutat. I, bé, la determinació per
portar el complex projecte de pro-
grésque teniaentremans.
“Tindrem problemes amb els de

foraiambelsdedins”,liadverteixla
sevaamiga intel·lectual.Peròresno
l’aturaràielresultatseràlaBarcelo-
naolímpica.
XavierAlbertí,directordelTNCi

artífexdelprojecte,dona labenvin-
guda a Colau; també va a trobar-la
Diana Garrigosa, que ha baixat del
taxiambPasqualMaragall, tot ique

el president es reserva fins a l’últim
minut per entrar a la sala Tallers.
“No, no aplaudiu”, demana la seva
donaaunpúblicemocionat.
Una vetllada amb testimonis

d’aquella altraèpoca.Colau, a la fila
5, amb Xavier Trias unes butaques
enllà; Ernest i Pasqual Maragall a
l’altra banda, i com a prohoms
d’aquell temps, el filòsof Rubert de

Ventós i l’economistaBricall.
“No fa gaire Josep Maria Bricall

em deia que Catalunya, sense Bar-
celona, seria com l’Alt Adiggio del
nord d’Itàlia, al Tirol, una mena de
curiositat respectable”, diu Cap-
many en escena. El diàleg actoral
entreGüell iIntente–queresolamb
dignitat el compromès paper de
Maragall–, sona de vegades forçat.

Monòlegs que tan bon punt abor-
den el cronista Ramon Muntaner
del segle XIV o fan referència al
Cambó que va muntar l’àtic amb
jardí en una Via Laietana “que
s’obriaperagent important...”.
Coca s’ho fa venir per relatar una

històriapolíticaisocialdelaciutat.I
posa en boca dels personatges tex-
tos que difícilment haurien estat

embastatsaixí en lavidareal. Inter-
vencions a cops necessàries, com la
defensadeMaragalld’unaBarcelo-
nametropolitana, enquènohiposa
tantd’èmfasi l’equipd’AdaColau.O
comel fet que a Pujol “no li va inte-
ressarmaiunpaísdeciutatsfortes”.
Textos, en fi, que busquen respos-
tes a preguntes del present... l’en-
caixdeCatalunyaaEspanya.
“L’aviMaragall faunaproposta a

Espanya des deBarcelona.Diu: en-
ténelsteusfills,acosta’talmar,mira
el que som realment...”. “Però era
una altra Barcelona...”, li respon la
regidora a l’alcalde abansde recitar
unsversosdeJoanMaragall:“Quan
jo era petit / vivia arraulit / en un
carrernegre./Elmurerahumit,pe-
rò el sol hi era alegre”. I Pasqual,
l’autèntic, s’anticipa en veu alta des
de la platea amb la seva prodigiosa
memòriadepoemes i cançons.

Amitja funciómarxa. Però la se-
va lliçó brilla i il·lumina la platea a
lesfosquesfinsquecauelteló.ACo-
lause li gira feina.!
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Òscar Intente iAnnaGüell comaPasqualMaragall iMariaAurèliaCapmanya la salaTallersdelTNC

L’estrena al TNC de
‘Parlàvem d’un somni’
es converteix en una
classemagistral d’un
Maragall visionari
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