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La rebotiga
de la transició

OLGA

Merino

En aquells anys no
es va poder girar
la truita sense que
s’enganxés a la paella

E l crucifix encara presidia
l’aula. Les nenes teníem
costura entre el conjunt

d’assignatures. El català era una
maria que figurava en el butlletí
com a «llengua vernacla». Al car-
tipàs, adhesius amb la careta em-
mordassada que reclamava lliber-
tat per a Els Joglars. El festival de
Canet i les carreres davant dels
grisos eren cosa dels germans
grans. Les mares sempre estaven
planxant, i ruixaven les camises
arrugades amb aigua de l’aixeta i
dits àgils. Amb un salari mínim
de 350 pessetes al dia, la verdade-
ra família del progenitor eren les
hores extres. Pintades als murs de
la cantonada: Harry Walker en
lluita. Les cançons de Raimon.
Ironside i el capellà Paco.

La transició va tenir una rebo-
tiga lluny de l’elit política i del
discurs oficial, com bé fonamen-
ta l’exposició que acaba d’inaugu-
rar el necessari Centre de Cultura

Contemporània de Barcelona
(CCCB). Una mostra oportuna i
excel.lent malgrat l’absència d’un
fil conductor i que passa per alt
algunes qüestions crucials, com
les lluites veïnals, que tan a fons
va conèixer Paco Candel. De la
majoria silenciosa tampoc se’n
parla.

Al final de l’exposició, un vi-
deomaton invita el visitant a for-
mular preguntes a Madame Tran-
sició, a qui m’imagino amb vestit
sastre i collaret de perles de doble
volta. Estic convençuda que en
aquells anys convulsos no es va
poder girar la truita d’una altra
manera sense que s’enganxés a la
paella, però em vaig quedar amb
les ganes d’interrogar què vam
fer malament perquè d’aquell
fang en vinguessin aquests fan-
gars. En què ens vam equivocar,
estimada senyora, perquè ara, 30
anys després, el gruix de l’Es-
glésia s’aferri encara a la fal.làcia
que només va ser «subjecte pa-
cient i víctima de la guerra civil»,
perquè el nivell acadèmic dels
nostres estudiants estigui a la cua
d’Europa i perquè les esposes de
certs jutges ideïn llibres que em-
pudeguen.

Potser la resposta a aquests
enigmes es troba en una vinyeta
d’aquells anys que va dibuixar El
Perich –una altra pèrdua irrepa-
rable– i que inclou la mostra del
CCCB. Un home parla amb una
dona i li diu:

–Espanya i jo som així, senyora.
–¿I per què no fan alguna co-

sa? –replica la petrificada interlo-
cutora.

Tricicle reivindica l’humor
com a teràpia a ‘Garrick’

TEATRE 3MIM

b

MERCEDES JANSA
MADRID

Tres doctors de l’humor –Paco Mir,
Joan Gràcia i Carles Sans–, de nom
artístic Tricicle, han girat la vista
cap al més essencial del seu art per
muntar l’últim espectacle, Garrick,
amb l’únic propòsit de fer riure. El
trio de mim més popular a Espanya
estrena avui a Madrid, després de
més de tres anys d’absència en
aquesta ciutat, i d’estrenar el març
passat a El Ejido (Almeria) i recórrer
altres ciutats. El setembre de l’any
2008 presentarà la seva nova creació
a Barcelona.

El Garrick que dóna títol a aquest
espectacle va ser un vell i popular
còmic britànic. Els metges del país
recomanaven assistir al seu especta-
cle pels beneficis que el riure provo-

cava en els seus pacients. En «defen-
sa de l’humor, que sembla que està
mal vist», manifesten, Tricicle hi ha
sintonitzat mitjançant un «humor
universal» que els exigeix ser més
«creatius» per l’absència de text. En
aquest sentit, defineixen el seu hu-
mor com el que «retrata l’ésser
humà». De tota manera, no utilitzen
la política perquè «no dura» i els
gags poden passar de seguida de
moda.

Acabat d’arribar de Buenos Aires,
on durant un mes ha representat
Sit, Tricicle ha treballat el nou mun-
tatge com un «acte de reivindicació»
de l’humor. «Volem que els especta-
dors surtin del teatre més optimistes
i dormin millor», expliquen. Com a
vehicle per a aquest propòsit combi-
nen tres estils d’interpretació: la
paròdia dels contes infantils, una
combinació d’efectes especials i
mim i la cançó. I recuperen les màs-
cares d’un dels seus primers muntat-
ges, Manicomic.H

El trio català
estrena avui a Madrid
el seu nou espectacle

Nicole Kidman es vesteix de
bruixa pèrfida a ‘La brújula dorada’

CINE 3 ESTRENA
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BEGOÑA ARCE
LONDRES

El film, envoltat
de polèmica, està
basat en el llibre
‘La matèria obscura’

M
ai ha estat tan guapa,
mai ha estat més dolenta.
Una pèrfida i irresistible
N i c o l e K i d m a n s e r à

aquest Nadal el bonic malson de mi-
lions de nens. En el seu últim film,
La brújula dorada, amb una estrena
mundial que va tenir lloc ahir a la
nit a Londres, Kidman intenta con-
trolar les ments infantils, en una es-
pectacular aventura èpica.

El film, que arriba a Espanya el 5
de desembre, és la primera entrega
d’una trilogia basada en el superven-
des La matèria obscura (Empúries en
català, Ediciones B en castellà), de
l’anglès Philip Pullman. «Ell va voler
des del principi que Kidman inter-
pretés el personatge. Nicole havia
llegit els llibres i li havien encantat.
Tenia moltes ganes de fer la pel.lícu-
la», diu el director, Chris Weitz. En
el repartiment també hi figura un
Daniel Craig amb barba, transfor-
mat en científic viatger i molt allu-
nyat del seu James Bond. Al costat hi
ha la que va ser la seva companya en
l’última entrega del 007, Eva Green,
una bruixa més bona que el pa.

ABÚS DE PODER / En la línia d’altres
obres fantàstiques, com El senyor dels
anells, La brújula dorada narra les
aventures d’una òrfena d’11 anys,
Lyra, que viu al Jordan College d’Ox-
ford. Al seu món, les persones estan

acompanyades per un daimonion, un
animal que canvia de forma i repre-
senta l’ànima de cadascú. La recerca
d’un amic desaparegut i el misteri
d’unes precioses partícules la porta-
ran a córrer greus perills a l’Àrtic.

La novel.la de Pullman és, però,
alguna cosa més que entreteniment
juvenil; és un al.legat contra el tota-
litarisme i la manipulació religiosa,
un fet que en el film queda diluït.
Això li ha valgut crítiques des dels
dos bàndols. Per una part, la Nacio-
nal Secular Society ha condemnat
l’exclusió de referències religioses, i
la Lliga Catòlica dels EUA ha dema-
nat als pares que no permetin als

seus fills veure un film anticristià.
«No és una pel.lícula antireligio-

sa», replica Craig. «Es parla de l’abús
dels que ostenten poder, polític o re-
ligiós. Però és bo que hi hagi con-
trovèrsia», diu l’actor. «Els que pro-
testen ni tan sols han vist el film.
Pullman no està en contra de la reli-
gió, sinó dels dogmes», afirma per la
seva part Weitz. El personatge més
important, el de Lyra, l’interpreta la
debutant anglesa Dakota Blue Ri-
chards, que es va imposar entre
10.000 aspirants. Craig, amb qui es
porta de meravella, li va ensenyar «a
fer salts abans de rodar per concen-
trar l’energia».H

REUTERS / KIERAN DOHERTY

33 Nicole Kidman, ahir a la nit, a l’alfombra vermella d’entrada a la sala de Londres on es va preestrenar el film.

Rodar mentre
Dakota creix

33 Els contractes ja estan fir-
mats. A l’estiu, Weitz rodarà de
manera simultània la segona i la
tercera part de La matèria obs-
cura. «A veure com funciona la
primera, però no podem esperar
gaire perquè Dakota creix de
pressa», diu el director al.ludint a
la protagonista infantil, que s’a-
costa a l’adolescència.

LES ALTRES PARTS

JUAN MANUEL PRATS

33 Paco Mir, Carles Sans i Joan Gràcia, a Garrick.




