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ràcies a Déu, encara no hem
perdut el sentit de l’humor.
Després dels esperpèntics es-

deveniments sorgits arran de la crema
pública d’unes fotografies dels reis
d’Espanya, i sense deixar de sentir una
certa preocupació pel que els pugui
passar als incendiaris identificats, fets
anar a l’Audiència Nacional i deixats
en llibertat –amb càrrecs, però–, ens
queda el recurs de l’humor, això sí, en
la seva vessant més satírica. El meu
amic i company Pius Pujades es prenia
en conya, ahir mateix, aital situació, i
al final oferia a uns eventuals piròmans
la seva columna. I, fa uns dies, a la con-
traportada d’El 9, l’agudíssim Lluís Si-
món també brindava el seu treball a qui
el volgués cremar, amb l’atractiu afegit
d’una foto del dictador Franco al costat
de l’aleshores príncep Joan Carles. Qui
això signa, en el seu alter ego de nino-
taire, no ha desaprofitat l’avinentesa, i,
com podreu comprovar si us fixeu en la
tira d’En Sísif, el tema de les ustions
domina l’espai ja des d’aquest mateix
diumenge. Perquè l’humor és una eina
de desfogament tanmateix recomana-
ble en les circumstàncies en qüestió.
Mentre diaris com, per exemple, El
Mundo, dediquen pàgines senceres a
quatre marrecs cremant fotocòpies, i
publiquen escandalitzats editorials
perquè els jutges, en lloc de tancar-los
a la presó, els deixen anar –amb càr-
recs, ho torno a dir–, nosaltres contra-
ataquem desdramatitzant el fets. Amb
humor, i també amb editorials força
més mesurats, bastant més equànimes
i, sobretot, molt més democràtics. Al
diari de Pedro Jota ja fa temps que se li
veu el llautó (ben mirat, tampoc ens
hauria d’estranyar tant, ateses les dè-
ries i fixacions d’alguns dels seus col-
laboradors, amb ell al capdavant), i ara,
en el cas de les fotos incendiades, es
comporta com un autèntic inquisidor
general. El país que aquest senyor va
definir una vegada per TVE com «la ri-
ca Cataluña», mentre lamentava que el
govern socialista ens ho donés tot, pa-
pers de Salamanca inclosos, té dret a
fotre’s de segons quins morts. I de la
patuleia que els vetlla, naturalment.

G
El foc purificador

la columna | JORDI SOLER

PUBLICITAT

� Cerdanyola s’ha engalanat
aquesta última setmana per
viure la tercera edició del
FIT, el Festival Internacional
de Teatre Infantil i Juvenil.
Com un menú degustació que
se serveix de mica en mica i
que aglutina sabors, textures,
colors i olors diferents, la ciu-
tat s’ha anat atipant d’una bo-
na selecció teatral per satisfer
més de 15.000 comensals. El
trio de xefs –el grup Bambali-
na, la Xarxa i l’Ajuntament–
potser no rebran el reconeixe-
ment de les estrelles Miche-
lin –és a dir, el suport econò-
mic de la Generalitat i la Di-
putació–, però com els bons
restaurants sempre trobaran
els clients fidels i satisfets
que els recomanaran a amics i
coneguts. Ara bé, amb més
recursos econòmics, la cuina
cerdanyolenca es podria am-
pliar per poder fer farinetes
per als xiquets de les escoles
bressol i els clàssics macar-
rons per als menuts de P3, P4
i P5.

Els primers plats es van
servir de dilluns a dijous. Els
comensals van ser els alum-
nes de primària de les escoles de la ciutat i
van gaudir d’El camí de Washali de la
companyia Fanatik Visual; del Giralluna
del prestigiós Marcel Gros, i de La vida de
un piojo llamado Matías dels andalusos
El Espejo Negro. Divendres van seure a
taula uns cuiners molt especials. Com a
bons professionals, una desena d’artistes
del país van aprendre part dels tocs secrets
que hi ha en qualsevol cuina. L’encarrega-
da d’aquest reciclatge d’actors va ser la ti-
tellaire londinenca i professora de l’Insti-
tut del Teatre de Barcelona Rene Baker.

I a partir de divendres a la nit i durant tot
el cap de setmana arribava la prova de foc.
La cuina del FIT havia de funcionar a tota
màquina per servir un menú molt variat i

per a un públic molt divers. Dissabte al
matí, a l’Ateneu, obria el foc el Pinocchio
del Norwich Puppet Theatre amb una
adaptació sòbria d’aquest conegut conte
que combinava jocs d’ombres i titelles
tradicionals, en què no van faltar les ore-
lles de ruc del protagonista i el tauró que
es va cruspir Pinotxo i el seu pare Geppet-
to –més d’un nen es va espantar–. Altres
plats internacionals –un dels trets diferen-
cials de la cuina teatral de Cerdanyola– els
van servir els italians Rodisio i Laura Ki-
bel. El teatre musical es va deixar sentir al
pavelló de Can Xarau amb els muntatges
de L’illa encantada, de la companyia
T-gràcia, i l’alliçonadora mediambiental
Marina al país de les clavagueres, de

Dreams. En el FIT d’aquest any també hi
va deixar les seves arrels l’estrena mun-
dial de Baobab, un viatge de l’Àfrica cap
al Nord dels titelles de Microcosmos Tea-
tre.

El menú del FIT també es va servir a
l’exterior, tot i les gotes que van caure dis-
sabte al matí. El cercavila Funky a l’olla
es va aixoplugar al mercat de Serraparera,
però més tard els comensals van gaudir de
plats vistosos com els dels rubinencs de
La Tal, exquisits com els servits pels Far-
rés Brothers, i els impactants dels Kam-
chatka. El circ, els pallassos i la màgia van
afavorir la digestió teatral.

I a partir d’ara, a buscar els ingredients
per a la quarta edició. FIT, bon profit.

el reportatge | CARLES ALUJU FERRER

Per llepar-se’n els dits
Cerdanyola tanca la tercera edició del FIT superant els 15.000 assistents durant el cap de setmana

Cerdanyola del Vallès

ESTRENES I INTERACCIÓ. El FIT de Cerdanyola ha deixat imatges com
les de l’estrena de Baobab –a l’esquerra–, el musical Marina al país de

les clavagueres –a dalt– i la interacció del titella de Pinotxo amb el públic
després de la representació del Norwich Puppet Theatre. / C.A.F.


