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ario Gas va pas-
sar pel Teatre

de Salt amb el seu
Amici Miei, un “mate-
rial altament emotiu”,
com escrivia Marcos

Ordóñez quan es va estrenar. De fet, és
un divertiment que dura prop de dues
hores, però que en podria durar cinc. I
que necessita molt poc espai i molt
poca escenografia (un parell de sofàs
on s’asseuen Gas i la pianista Bárbara
Granados, una tauleta, llibres escam-
pats, un faristol, un tamboret i, és clar,
un piano) i que es pot representar en
qualsevol moment, perquè no té data
de caducitat. Només depèn de les ga-
nes que tinguin Gas i Granados de
compartir el moment amb els amics
antics i amb els nous amics que s’aple-
guen per escoltar i per gaudir, lenta-
ment i discreta, de versos, cançons i
facècies. “Il faut vivre d’amour, d’ami-
tié, de défaites”, cantava Serge Reggia-
ni, un dels poetes que Gas evoca,
“donner à perte d’âme, éclater de pas-
sion”. Cal viure de l’amor, de l’amistat,
dels fracassos i les pèrdues, donar per-

què sí, sense esperar res a canvi, per
amor a l’art, esclatar de passió.

Gas, que és un monstre de l’escena,
fa un espectacle sobre aquesta amable
monstruositat compartida. Sense que
el públic se n’adoni, a partir de textos
en castellà, català i francès, de boleros, i
cançons populars (Roberto Carlos, per
exemple), de chanson (el mateix Reg-
giani o Boris Vian) o d’elogis a una ma-
nera antiga de dir les coses (“sin ser tu
novio, ni tu marío, ni tu amante, yo soy
quien más te ha querío; con eso tengo
bastante”, de Rafael de León), Gas
s’apodera de l’escenari i fa el que vol. Fa
de Gas, que parla i canta i recita el que
desitja, el que ha estimat, el que forma
part de la seva (i, en part, de la nostra)
memòria sentimental. De Salvat-Pa-
passeit a Lorca, de Gil de Biedma a Es-
tellés. I fa veure que es perd, i es retro-
ba, i vacil·la i s’acreix. I parla i xiuxiueja i
esclata i convoca els antics amics
morts i els nous amics, amb humor,
amb reverència, amb estimació. Si mai
hi ensopeguen, no s’ho perdin. Cal viure
d’amor, d’amistat, cal viure també de
les molt doloroses pèrdues.
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Keep calm
Josep Maria Fonalleras

Gas, Gas

Gas s’apodera de l’escenari,
parla, canta i recita el que
desitja, el que ha estimat, el
que forma part de la seva
memòria sentimental

l matrimoni format pel senyor
Coll i la senyora Enrich, empre-
saris farmacèutics fortíssims als

quals no es coneixia ni de prop ni de
lluny cap inclinació original per la in-
dústria de l’espectacle, va decidir un
dia que “Mataró havia de tenir la sala
de cine que la ciutat es mereixia”. Ja
n’havia construïda dues abans. La ter-
cera havia de presentar una estampa
colossal, per dins i per fora. El resultat
va ser el cine Iluro, inaugurat el dia de
Nadal de 1976. Iluro és el nom romà
de Mataró. D’entrada, un toc imperial.
No hi havia ni hi ha hagut a Barcelona
ni a cap altra ciutat de Catalunya un
cine com l’Iluro de Mataró.

El vestíbul tenia les dimensions
aproximades del de l’estació de Fran-
ça. Estava moblat amb unes butaques
i unes taules que la gent s’hauria en-
dut a casa perquè a les cases normals
no entrava aquell parament tan con-
fortable i massís. Mataró sempre ha
ofert uns bars petits, amb més terras-
sa que interior. El bar de l’Iluro a mi
em recordava el del casino Caesar’s de
Las Vegas. Frank Sinatra hi hauria po-
gut aparèixer demanant xampany i
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unes ostres. Però el bar de l’Iluro s’ha-
via de limitar a la coca-cola i a les cris-
petes, és clar. Una cosa és el “cine que
Mataró es mereix” i l’altra, les possibi-
litats dels mataronins.

Les primeres projeccions eren fos-
ques. Me’n vaig queixar a Manuel Vila-
tersana, home de confiança dels pro-
pietaris. Em va donar la raó: l’Iluro
s’havia avançat tant en el temps i l’es-
pai que la indústria elèctrica encara
no havia inventat una bombeta amb
prou potència per cobrir, sense defa-
llir a mig camí, la distància entre la bo-
ca del projector i la pantalla remota,
gran com una pista de tennis. Les es-

pelmes de Barry Lyndon van certifi-
car que les bombetes havien acumulat
potència. Quants n’hi cabíem? Mil
cinc-cents? Amb Apocalypse now vam
anar plegats al Vietnam. Amb Star
Wars vam penetrar a l’espai. No et po-
dies absentar de la butaca. En el camí
d’anar al vàter i tornar l’argument po-
dia haver fet un tomb i llavors no hi
havia manera de lligar caps.

El cine Iluro va tancar fa molts
anys, prop de vint. Es va construir
quan les pel·lícules i les sales es feien
enormes per competir amb la televisió
i va declinar quan unes i altres es van
fer petites amb el mateix objectiu. En
parlo ara perquè fa uns dies va comen-
çar l’enderroc de l’edifici. Hi faran pi-
sos. Molts, naturalment. Tindran pis-
cina. Serà Hollywood. Aprofitant la
distracció dels paletes, uns amics
s’han obert pas entre la runa. Hi han
trobat entrades: seixanta pessetes. Un
s’ha endut a casa un rotlle de pel·lícula
rebregat i menjat per les rates. Ves
que no siguin les rates de l’acudit: “Em
va agradar més el llibre.” El títol de la
pel·lícula no em diu res. Devia ser de
les últimes abans de tancar.

“Després de
molts anys tancat,
enderroquen la sala
més gran del país

Vuits i nous

El cine enorme
Manuel Cuyàs
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