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ha acabat l’edi-
ció 2016 de

Temporada Alta amb
una nota altíssima i
amb alguns especta-
cles que romandran a

la memòria, com la delicada excursió a
través dels papers i la història de la
fusteria Lladó (Primer àlbum, de la
companyia El Solar, Agencia de Detec-
tives de Objetos), un itinerari intimista
i exhaustiu a través de les factures, els
xerracs i les claus del pany i, també, a
través dels dies i els paisatges que ens
han abandonat. O com els focs artifici-
als sense pólvora (arran de terra: llu-
minosos i enlluernadors) de Cabosan-
roque en un muntatge (No em va fer
Joan Brossa) on els sons quotidians i
els llums habituals es converteixen en
una simfonia minimalista, sorprenent.
O com l’acostament d’Àlex Rigola a
l’univers alhora destructiu i tan vital de
Pasolini, el poeta de les cendres.

Però la característica més destaca-
da del festival ha estat la reflexió. Re-
flexió sobre la guerra, sobre la dicta-
dura, sobre el que queda després de la

ignomínia, sobre la pervivència de la
violència i el feixisme. A Temporada
Alta hem vist la reconstrucció de la
batalla de l’Ebre i de la quinta del bibe-
ró, l’enfonsament d’una generació.
Hem vist, amb Lupa (Davant la jubila-
ció), la permanent presència del mal,
adolorida i latent, constant. I hem
constatat –Les Benignes, de Guy Cas-
siers, a partir del llibre de Littell– com
el nazisme es pot contemplar com
una fugida endavant que no sabem
del cert si podrem evitar, exposats a
una deriva que no és de monstres sinó
d’humans com nosaltres. A Mileid.
Compassió, de Milo Rau, ens hem en-
frontat a la voràgine de la mort, del ge-
nocidi més animal, sons que ens arri-
ben mentre elevem el volum de la mú-
sica de Strauss per mirar de no escol-
tar el bruel de la devastació. I me’n
deixo unes quantes. En aquest festival
hem vist el món –el passat que retor-
na, el futur inquietant– i n’hem sortit
més savis i més tristos. Com diu Sal-
vador Sunyer, “les coses inútils, com la
cultura, són les que més serveixen”.
Ens estaborneix, la cultura. Ens obre
els ulls.

S’

Keep calm
Josep M. Fonalleras

El món i el
teatre

A Temporada Alta hem vist el
món –el passat que retorna,
el futur inquietant– i n’hem
sortit més savis i més tristos

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch

n últim apunt sobre la meva re-
cent estada a Menorca. Amb un
salt em desplaço de Maó as Cas-

tell. A Cala es Forns, que a l’estiu bull
a totes hores, només hi ha un bar
obert. Tots els altres bars, restaurants
i comerços estan ostensiblement tan-
cats. Podria deprimir, però ja m’està
bé. Un senyor trafiqueja en una barca.
La seva dona l’espera al moll. Quan el
senyor salta a terra, la dona l’ajuda
perquè no caigui. No es veu ningú més.
M’assec al bar obert i demano un cafè.
Me’n cobren un euro rodó. Ara hauria
de fer memòria, però diria que a l’estiu
aquest euro es multiplica per dos o per
tres. Una au treu el cap i l’amaga dins
l’aigua. No en sé el nom. El que em ve
al cap no el dic perquè em sembla que
correspon a una au d’aigua dolça i no
vull fer el ridícul. Els coloms que pi-
quen engrunes de pa són coloms, d’ai-
xò n’estic segur. I la barca del senyor?
També deu tenir un nom. A casa tinc
el mar a cinc minuts a peu, i del mar
no en sé res. N’hi ha per plorar.

A Maó de nou. A l’estiu, Maó encega,
tan blanc. A la tardor tot es matisa i fa
millor cara. Quin descobriment. Sento

U

una gran cridòria, com si a prop hi ha-
gués una manifestació o la sortida
d’un col·legi. Una manifestació política
o escolar a quarts de quatre de la tar-
da d’un dissabte? Les veus vénen del
Mercat del Peix, situat prop de l’esglé-
sia del Carme. Hi entro. Les parades ja
han tancat, però tots els bars que hi
ha són oberts. Una multitud de joves,
asseguts o a peu dret, hi prenen cerve-
ses a morro. Trobo que l’activitat és
més pròpia del vespre que d’aquesta
hora, però m’informen que a Maó va
així. A la plaça de la Miranda contem-
plo el port. Es diu Miranda per la vista
que s’hi veu o perquè la plaça està de-

dicada al polític i benefactor maonès
August Miranda? Li ho pregunto a un
senyor que em diu que viu allí i el dei-
xo parat. No hi havia pensat mai. Els
llocs petits optimitzen recursos.

Més vistes del port des dels carrers
que n’ofereixen una visió elevada.
Prop de l’església de Santa Maria veig
una porta oberta. Una senyora em
convida a entrar-hi. És l’antiga casa
del rector, convertida en museu: sales
d’estar-hi i de reunions, biblioteca, el
dormitori del rector, el del bisbe quan
venia, el de la majordona... Quan m’en-
senya el de la majordona, la dona em
fa l’ullet. Els mobles corresponen a
l’estil menorquí del XVIII. Els anglesos
van ocupar l’illa aquell segle sense dis-
cutir la religió catòlica. La senyora em
té preparada una sorpresa. Obre una
finestra i aquesta sí que és, de totes, la
millor vista del port de Maó. A la dreta
la Mola, a l’esquerra la silueta llunyana
del Toro. Noi, el rector. Com és que
mai no havia penetrat en aquest mu-
seu ni n’havia vist l’entrada? La llum
estival em devia enlluernar. La senyo-
ra em diu que demana tres euros per
la visita, i n’hi dono quatre.

“Tots els bars,
restaurants i
botigues de la cala
estan tancats

Manuel Cuyàs
Vuits i nous

Tardor a l’illa


