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Barcelona s’ha caracteritzat
en democràcia per tenir
una especial cura del seu

paisatge urbà. Bravo. La campa-
nya del Posa’t guapa va ser un
èxit que encara dura: fa anys,
vaig tenir ocasió de conèixer-la
per dins durant uns mesos i de
comprovar el grau d’exigència i
coherència estètica que l’anima-
va. Se’n pot fer broma, de la Bar-
celona de disseny, però la quali-
tat de vida dels seus habitants ha

Atemptat paisatgístic a Barcelona

millorat molt gràcies a l’obsessió
per convertir-la en un espai de
qualitat, on el mobiliari urbà, les
façanes, les voreres, els jardins,
tot, respongui a uns criteris i a
uns estàndards alts. Hi ha un
consens general que s’ha fet bé.
Barcelona no és la ciutat de l’ar-
quitectura i l’urbanisme perquè
sí i el seu èxit no es pot atribuir
només als Jocs Olímpics ni a
Gaudí i el Modernisme. El que ho
ha relligat tot ha estat precisa-

ment aquest detallisme paisat-
gístic, aquest filar prim tant als
barris com al centre històric.

Doncs bé, l’altre dia, a la plaça
Letamendi em va caure l’ànima als
peus. A qui se li ha acudit entafo-
rar aquell immens rètol de qualse-
vol manera? ¿Se’n recorden dels
primers anys de Pujol, quan tot el
país s’embrutia de cartells que ro-
manien a peu d’obra quan aquesta
ja feia mesos que s’havia acabat?
Doncs tornem-hi, i ara, a més, via

Espanya. El cartell gegantí anuncia
obres de millora pagades pel pla
Zapatero, el gran benefactor de
Catalunya. El govern ZP mata dos
ocells d’un tret, ens dóna almoina i
la publicita sense complexos: estè-
tica no rima amb propaganda. I jo
que em pensava que les normes
paisatgístiques barcelonines eren
per a tothom. D’on surt aquesta
tolerància amb una administració
pública? Sisplau, facin el favor de
fer retirar aquest nyap.

Si el paisatge també
és cultura, a la plaça
Letamendi tenim un
problema, obsequi i
gentilesa del senyor
Rodríguez Zapatero
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Eldeclivi
d’una
supervivent

Concha Velasco es fica en la pell d’una
prostituta jueva a l’obra ‘La vida por
delante’, segona producció del Goya

Teresa Bruna
BARCELONA

La segona producció del Te-
atre Goya després de la re-
modelació i de l’èxit abso-
lut de la primera, Els nois
d’història, que ha comen-
çat gira per Catalunya, ja
està a punt de pujar a esce-
na (l’estrena oficial és el 6
d’abril). Es tracta de La
vida por delante, un text
impactant de Romain Ga-
ry / Émile Ajar en què Con-
cha Velasco interpreta el
paper de Madame Rosa,
una exprostituta jueva su-
pervivent del camp de con-
centració d’Auschwitz.

L’acompanyen Carles
Canut (interpreta el Dr.
Katz, també supervivent
del genocidi); José Luis
Fernández, actor provi-
nent de La Cuadra de Sevi-
lla amb un aspecte prou
morisc per al paper de
Youssef Kadir, i el jove
actor Rubèn de Eguia, que
és Momo, “l’autèntic prota-
gonista”, en paraules de
Josep Maria Pou, director
artístic del Goya i també de
l’espectacle. “Només he di-

rigit tres obres i en totes hi
ha hagut un actor que co-
mença en la professió –bé,
a Els nois d’història n’hi
havia vuit!–. I vull mante-
nir aquesta constant a la
meva carrera”, apunta.
Momo és el diminutiu de
Mohamed, un adolescent
àrab que conviu amb Mada-
me Rosa i que actua com a
fil conductor de la història
que s’explica: “És el narra-
dor. Tot ho veiem a través
dels seus ulls”, explica Pou.

La vida por delante és
una història d’amor i tole-
rància. Madame Rosa, ja en
el declivi de la seva vida, veu
com va perdent els clients.
Deixa la prostitució i es de-
dica a guardar els fills de les
prostitutes del barri (Belle-
ville, un districte de París
habitat majoritàriament
per emigrants) mentre elles
baixen a treballar a Pigalle.
A mesura que es fa gran va
emmalaltint, les putes no
se’n refien i es queda sola
amb Momo, que viu amb
ella des que el noi tenia tres
anys, perquè ningú no el va
anar a recollir

“Gary la va escriure als
anys setanta, però és d’ac-
tualitat permanent des de
llavors. A la casa es produ-
eix la convivència obligada
de la vella jueva amb el nen
musulmà. Cadascú resa pel
seu costat i això impressio-
na. És una lliçó de toleràn-
cia”, explica Pou, per a qui
Concha Velasco era l’única
actriu que podia interpre-
tar el paper. “Cal algú va-
lent i amb capacitat de risc.
El text sembla escrit per a
ella”, assegura.

Concha Velasco protagonitza aquesta obra de Romain Gary ■ FRANCESC MELCION

L’actriu, al principi, no
ho va veure tan clar: “Em
vaig enamorar del perso-
natge i em vaig espantar.
Fins i tot em vaig quedar
afònica, i jo no m’hi quedo
mai. Em va passar tot el que
passa quan tens por. Però
ara ja he superat l’etapa, ja
m’he enamorat del Pou i
treballo per a ell, perquè és
el meu espectador” diu. I
continua: “M’emociona que
una empresa catalana
m’hagi triat per fer una
obra tan important en cas-
tellà i estrenar-la aquí. Tot i
que ja no puc parlar de ner-

vis infantils, sento una gran
responsabilitat” .

En aquest sentit, Pou
puntualitza que el Goya té
la voluntat de programar
indistintament en català i
castellà, “perquè la gent
que no va al teatre en cata-
là vingui al Goya”.

Dos premis Goncourt
Amb La vie devant soi,
títol original de la novel·la,
Romain Gary va obtenir
per segona vegada el premi
Goncourt, el més prestigi-
ós de la literatura france-
sa, paritat absolutament

prohibida al certamen. Ho
va aconseguir burlant el
jurat signant amb el pseu-
dònim Émile Ajar. La ver-
sió cinematogràfica, prota-
gonitzada per Simone Sig-
noret, va obtenir l’Oscar
(1977) a la millor pel·lícu-
la estrangera. També va
existir en versió musical
dirigida per Harold Prince,
un dels grans de Broad-
way, amb música de Gil-
bert Bécaud. Actualment
corre encara pels teatres
l’única versió teatral fran-
cesa, amb tres premis Mo-
lière (2008) al cabàs. ■

Esprodueixla
convivència
obligadaentreun
nenmusulmài
unajueva.Ésuna
lliçódetolerància


