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Pere Arquillué i Carme Sansa entre els 
actors de L’Emperadriu del Paral·lel. MAY ZIRCUS

Espurnes d’un foc 
que no crema

‘Galatea’ TEATRE NACIONAL FFINS AL 13 DE JUNY 

 

Tot comença al Paral·lel. I acaba al Paral·lel. 
Taxi... al TNC! (2013) era un homenatge al car-
rer més bohemi i artístic de Barcelona que in-
cloïa un reguitzell de cançons i números de re-
vistes dels anys vint i trenta. Un espectacle lú-
dic i divertit amb la cara més amable del bu-
levard dels somnis i amb el qual Xavier Albertí 
inaugurava la direcció artística al TNC. Vuit 
anys més tard, el director, que acaba el seu 
mandat al juny, s’acomiada tornant a aquell 
món que tant l’excita amb L’Emperadriu del 
Paral·lel de la mà de la seva musa dramàtica ca-
talana. Lluïsa Cunillé és autora del llibret 
d’aquesta comèdia musical que defuig els llu-
entons i la brillantina per mostrar la cara més 
trista dels qui en aquell temps habitaven els 
voltants del famós carrer. Si el 2014 la figuri-
nista era María Araujo, que va morir l’any pas-
sat, d’ella és el magnífic vestuari de l’especta-
cle, fet a partir del seus patrons reconeixibles. 

“La política és com els grans magatzems: 
l’important és l’aparador i no el que hi ha a 
dins”, diu un dels personatges. Com al Paral·lel. 
Si a Taxi... al TNC! vèiem l’aparador, a L’Empe-
radriu veiem l’interior d’un trist edifici de cinc 
plantes on s’ha instal·lat la vetlla de Palmira Pi-
card, morta quan havia assolit la fama. Allà hi 
fa cap un periodista (un sempre solvent Pere 
Arquillué) que ha d’escriure l’epitafi de la ve-
det. Amb les intencions de Buero Vallejo a His-
toria de una escalera però amb les maneres 
d’Ibáñez a la Rue del Percebe (fins i tot i hi ha el 
gat negre) i amb la contenció emocional que la 
caracteritza, Cunillé ens presenta un ventall de 
personatges, des del professor de piano fins a la 
dona que llegeix la mà passant per l’emperador 
de Barcelona, Alejandro Lerroux, amb les seves 
penes i preocupacions, en un seguit d’escenes 
de vida quotidiana i cançons adobades amb hu-
mor. Els retalls de context ideològic són com 
espurnes d’un foc que no agafa. 

Després d’una primera escena gairebé pres-
cindible a tall de contextualització sociopolí-
tica i simbolista, la funció millora en gran part 
gràcies a la bona direcció de Xavier Albertí i a la 
seva sagacitat i domini de la partitura. En el 
completíssim repartiment brilla la desimbol-
tura còmica d’Oriol Genís, la llum interpretati-
va de Mont Plans, la veu de Maria Hinojosa i la 
virtuositat pianística de Jordi Domènech.e
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S’apaga la veu insubornable de 
José Manuel Caballero Bonald

El 1952 publicaria el seu primer 
poemari, Las adivinaciones; amb 
Memorias de poco tiempo (1954) la 
seva veu ja era poderosa i amb Las 
horas muertas (1959) va guanyar el 
Premi de la Crítica. Fill de pare cu-
bà i mare d’origen francès, va néixer 
a Jerez de la Frontera el 1926 –ciu-
tat que ha decretat un dia de sol ofi-
cial–, es va llicenciar en filosofia i lle-
tres a Sevilla i va fugir per exercir de 
professor a la Universitat Nacional 
de Colòmbia durant tres anys, del 
1960 al 1962. Allà hi va tenir el pri-
mer fill i va escriure la primera no-
vel·la, Dos días de septiembre (1961), 
de la qual renegaria, com li passaria 
amb el poemari Pliegos de cordel 
(1963), perquè se cenyien  massa al 
realisme social de l’època. Ell fugiria 
cap a una altra exigència estètica.  

Un vigilant del poder 
De nou a Espanya, va tenir diverses 
topades amb el franquisme, contra 
el qual sempre va militar des del pa-
per –fins i tot amb un mes de pre-
só–, com a la novel·la Ágata ojo de 
gato (1974), en què Doñana és el pai-
satge de la degeneració moral. Tot 
i que estava instal·lat a Madrid, al 

parc natural andalús hi passava llar-
gues temporades. “L’escriptor ha de 
ser un vigilant del poder”, deia el 
2013, com a màxima vital. 

Amb El descrédito del héroe (1977), 
cim poètic d’alè barroc, va tornar a 
guanyar el Premi de la Crítica. I vin-
drien altres guardons, per En la casa 
del padre (1988) o per l’apologia de la 
insubmissió de Manual de infractores 
(Premio Nacional de poesia, 2006). 
La seva obra poètica es reuneix al vo-
lum El tiempo que nos queda. També 
va tenir un paper clau com a estudi-
ós del flamenc, amb grans obres com 
Archivo del cante flamenco (1969). 

Les reaccions avui són de comi-
at a un home “d’una sensibilitat úni-
ca”, segons la portaveu del govern 
María Jesús Montero; un exemple 
de vida i obra, “un lluitador anti-
franquista i geni de la paraula”, per 
a la presidenta de la Junta d’Anda-
lusia, Susana Díaz; “un dels grans 
escriptors del nostre temps”, se-
gons el ministeri de Cultura. Però 
per als que el van llegir i tractar, avui 
s’acomiada “un mestre”, diu Fer-
nando Aramburu, un home “com-
promès amb la dignitat literària”, en 
paraules de García Montero.e

Era un dels últims de la Generació del 50 i Premi Cervantes 2012

L’escriptor andalús José Manuel Caballero Bonald el 2015. PACO CAMPOS / EFE
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“Veig el conjunt de la meva obra li-
terària com un projecte que s’obre 
pas entre ombres, penombres i 
llums intermitents”, deia l’escriptor 
José Manuel Caballero Bonald en la 
seva última entrevista per a El Pa-
ís fa un any, quan ja no escrivia i es-
tava malalt, però havia superat el 
coronavirus. L’escriptor, premi 
Cervantes 2012, va morir diumenge 
al matí a Madrid als 94 anys.  

Quan va guanyar el premi més 
important per a un autor en llengua 
espanyola –“Era el meu torn”, va dir 
amb la seva famosa sornegueria; 
“Soc l’escriptor més vell que existeix 
en qualsevol lloc”– afirmava que ja 
no escriuria cap més llibre després 
d’Entreguerras (Seix Barral, 2012), 
un poema de tres mil versos que es 
pot llegir com una autobiografia que 
complementa els imprescindibles 
volums de memòries Tiempo de 
guerras perdidas (1995), La costum-
bre de vivir (2001) i l’apèndix Exa-
men de ingenios (2011).  

Però fins a creuar els 90 Caballe-
ro Bonald no es va aturar, i dos anys 
després presentava Anatomía po-
ética i es revelava pres per “una no-
va noció d’energia”. I encara el 2017 
publicaria un centenar de retrats li-
teraris a Examen de ingenios plens 
d’ironia i mordacitat. “Almenys puc 
presumir de perseverança”, havia 
dit el 2005 al rebre el Premi Naci-
onal de les Lletres Espanyoles, 
quan va definir la literatura “com 
un bon sistema per defensar-nos de 
tot el que ens impedeix ser més lliu-
res i feliços”. 
 
Llibertat, consol, lluita 
Poeta, novel·lista i assagista,Caba-
llero Bonald era juntament amb 
l’últim Cervantes, Francisco Brines, 
un dels últims membres vius de la 
generació del 50 –la mítica de la 
postguerra, amb Jaime Gil de Bied-
ma, Juan Goytisolo, Antonio Gamo-
neda o José Ángel Valente–. “No 
m’interessa la vida tal com és, per-
què per això trec el cap per la fines-
tra”, deia. La poesia era la seva for-
ma de “dissidència del món”, també 
de la literatura. Aquest esperit in-
surrecte va ser l’actitud que va gui-
ar l’escriptor, ferm en el seu com-
promís polític i intrèpid en el litera-
ri. “Els que mai s’equivoquen, els 
que van per la vida segurs de tot, no 
són més que imbècils disfressats”, 
deia defensant el pensament crític 
quan va publicar La noche no tiene 
paredes (2009). També havia asse-
nyalat la poesia com un espai de lli-
bertat i de “consol davant els tras-
torns i desànims que ens pugui ofe-
rir la història”; també de lluita “con-
tra les ofenses de la vida”, “una arma 
contra els desnonaments de la raó”. 

BARCELONA

LAURA SERRA

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


