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Julià Guillamon

El cul de la Carvajal

Jono sabia qui era l’actriumexicanaMargaritaCarva-
jal finsqueenunacartadel’escriptoraRosaMariaAr-
quimbaual seuamic, el novel·listaRamonXuriguera,
vaigdescobrirquenolapodiaveurenienpintura.Re-

sultaqueArquimbauhaviatingutuna liaisonambelpresident
del Parlament deCatalunya, JoanCasanovas, que era un ho-
me alt, guapot, amb cabells blancs a les temples. Mentre Ar-
quimbau era en un balneari a Tona, refent-se d’una anèmia,
es va assabentar que Casanovas, que era molt faldiller, tenia
unembolicambMargaritaCarvajal, queenaquellaèpocaera
a Barcelona fent un espectacle demusic hall,Las inviolables,
alTeatrePrincipal.Estemparlantde 1934.
Quanvaigsaber lahistòrianoemvacostargens trobaracu-

ditsdelarevistasatíricaElBeNegre,enelsqualsenCasanovas
apareix comungosset darrere de la vedet. La història era del
domini públic, i Casanovas, un barret de rialles. Margarita
Carvajal sortia despullada a l’Interviú de l’època, una revista
deMadridqueesdeiaCrónica. LluísPermanyer emvaexpli-
carquequanel1935l’escultorJosepViladomatvaferlafigura
de laRepúblicaquehihaviaadaltde l’obeliscdelCincd’Oros
i que ara és al passeig Valldaura, els barcelonins l’associaven
amb laCarvajal “perquè teniaGràcia al cul”.
Quanescriviael llibresobreRosaMariaArquimbau, javaig

trobar algunes referències a aquest affaire, aCor lleuger, una
novel·lacurtade1935.LaRosaMarianoperdonavaaCasano-
vas que fos tan fresc i li posava el dit a l’ull ambmolta gràcia.
Ara, quepreparounpròleg del teatre complet deRosaMaria
ArquimbauperalTNC,hellegitunaobraquenoconeixia:Un
‘réveillon’ administratiu.Ésunvodevil sobreelsprimersanys
de la República i la nova burocràcia que van generar. Figura
queésCapd’Any, ielCapdelNegociatelvolpassaramblase-
cretària joveneta.S’empescaunaexcusapernoseracasa.Pe-
rò resulta que la dona del Cap del Negociat està embolicada
amb el Polític Jove, de qui depèn el Cap del Negociat, i s’in-
venta també una excusa de pa sucat amb oli. El Polític Jove
passa elCapd’Any amb ladonadelCapdelNegociat, i elCap

del Negociat, amb
la secretària. És
molt divertit: ja ho
llegiran.
La cosa interes-

sant és que el polí-
tic té una altra
amant, una actriu
iberoamericana. I
la vedet, quan sap

queelPolíticJovenoseràambellaperCapd’Any,s’emprenya
comunamona. Apareix al cabaret, feta una fúria: “Paréceme
quemeestá tomandoelpelo, el chamaco,queesun tracalero,
quenodebeni tan siquierahabersemarchadoyquedebean-
darpor ahí de farra conalguna china cochina; peroqueyono
me loencuentre con lapebeta, porque lavoyaarmar.”
La idea era: s’estrena Un ‘réveillon’ administratiu, la gent

veuaquestaescena, identificaimmediatamentenCasanovasi
laCarvajal. I tothomespixaderiure imaginant laCarvajal re-
negant enmexicà i en Casanovas amagat sota la taula. Quina
venjança.Quemalabèstiaqueeral’Arquimbau.“M’encanta”,
quediria enMiquelet.

MargaritaCarvajalsortia
despulladaal’‘Interviú’
del’època,unarevistade
Madridqueesdeia ‘Crónica’

“Les institucions catalanes
noenshan reconegut”
Tricicle s’acomiada de nou amb ‘Hits’, ara al Coliseum

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Tricicle haviamarxat. Però torna.
L’anypassatPacoMir,CarlesSans
i Joan Gràcia s’acomiadaven defi-
nitivamentdelpúblicalteatreVic-
tòria després de 40 anys de carre-
ra.HofeienambHits, la sumadels
seus millors números. Però l’èxit
va ser aclaparador: 141.041 espec-
tadors. Ple total, 100% d’ocupació
cada dia. Molta gent es va quedar
fora. Així doncs, avui debuten a
l’únicgranteatrebarceloníqueels
faltava, el Coliseum, on fins al 29
de març ofereixen, asseguren que
aquesta vegada sí, les seves últi-
mes50funcions,totiquePacoMir
puntualitza,divertit,que“lesmar-
xeshi sónper tornar”.Carles Sans
diu: “Sempre posem entre come-
tes això de definitiu en el comiat
perquè nosaltres només ens reti-
rem perquè ho considerem opor-
tú, no perquè tinguemmales rela-
cions entre nosaltres ni tampoc
perquè no tinguem públic, sinó
perquè hem decidit que després
de40anys ens toca fer undescans
indefinit”.

Per als que es queixen que sem-
preestanmarxant,JoanGràciaas-
segura que “no és una estratègia”.
“EnsretiràvemalVictòria,peròun
mes després de posar les entrades
alavendajanoenquedavacap.No
hivahavermanifestacionsperquè
tornéssim,peròmoltsamicsesvan
quedar fora. Ara la venda torna a
anar molt bé, però no crec que hi
hagi tornada”. “Almenys, a curt

termini”, puntualitza Sans. Mir
afegeix que, a diferència del que
acostumaapassar,“somprofetesa
casa nostra; molta gent ens anima
acontinuar,hacrescut ambnosal-
tres i els nostres gags els recorden
amomentsde la sevavida, comles
cançons de Serrat”. Sans explica
queundia“enunaràdiodeienque

Tricicle formavapartde lamemò-
riaemocionaldelnostrepaís; real-
ment ens hem sentit molt esti-
mats”.“Pelpúblic”,delimitaMir. I
Sans reconeix que no tothom els
ha estimat igual: “L’institucional
no ha estat l’àmbit en què hemes-
tatmés reconeguts.A fora enshan
donat laMedalladeBellesArts i la
Medalla d’Or de les Arts Escèni-
ques. No és qüestió de medalles,
quesónuntrosdeferro,sinódere-
coneixement. I a Catalunya, ara
mateix, no hi ha hagut institucio-
nalmentunreconeixement”.
Quan acabin, a l’abril, tots tres

tenen projectes personals, i amb
TricicleProducciórecuperarantí-
tols que els han anat molt bé amb
altres actors, com Forever young.
Per a la seva última funció, diuen
de broma, encara no sabenquè fa-
ran: “Segurament serà especial,
potser no actuarem i així farem
una broma a la gent. O potser fa-
remunconcurspera fans iqueac-
tuïn ells amb nosaltres al pati de
butaques”, expliquen.c

CÉSAR RANGEL

Joan Gràcia, PacoMir i Carles Sans fotografiats ahir a la platea del teatre Coliseum

“Ens retiràvem al
Victòria, però unmes
després de posar les
entrades a la venda
no en quedava cap”
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entradasdevanguardia.com
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Grans avantatges
amb la targeta del
Club Vanguardia

www.bonpreuesclat.com Consulta les condicions a clubvanguardia.com o a l’app Club Vanguardia

Bonpreu Esclat
10 € de descompte per a compres a bonpreuesclat.com
Fes la compra en línia i recull-la al cap de 5 minuts o, si ho prefereixes, te la porten casa. Compra online:
fàcil, ràpid i còmode!

Descarrega el teu codi promocional i compra còmodament des de casa amb descompte!

-10€
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