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Sempre he pensat que el
teòric conflicte cultu-
ral entre Barcelona i la
resta de ciutats de Ca-

talunya ha estat més un invent
al servei de les polítiques del go-
vern que no pas un fet real.
Crec que la cantarella sentida
durant més de 20 anys que tot
s’ho queda Barcelona va ser
molt útil per als governs de Ca-
talunya i molt inútil per a la
vida cultural catalana. Era una
manera de justificar els escas-
sos esforços culturals dels go-
verns catalans a Barcelona. I
era, encara més, una manera
d’emmascarar la falta d’inver-
sió cultural a la resta de ciutats
catalanes. Quan precisament el
que convenia i encara convé és
sumar esforços.

Sumar les ciutats grans
amb les petites, les de llevant
amb les de ponent, les de mun-
tanya amb les de la plana i vi-
ceversa. A la cultura catalana
li convé sumar en totes direc-
cions, desplegant així tot el
valor del seu capital cultural i
enfortint un sistema basat en
una suma de ciutats, creadors
i emprenedors culturals, tant
de caràcter associatiu com
empresarial.

El Centre d’Arts Escèniques
de Reus (CAER) és un magní-
fic exemple d’addició. Acaba
de presentar la seva darrera
producció –Tornar a Casa de
Harolt Pinter–, dirigida per
Ferran Madico, en versió de
Joaquim Mallafré i interpreta-
ció d’una colla d’excel·lents
professionals. Reus ha posat fi
a un estigma (interessat) de la
cultura catalana: les propostes
amb volada només poden néi-
xer a Barcelona. Doncs no. Si
les coses es fan bé, poden apa-
rèixer en qualsevol indret de
Catalunya.

Darrera d’aquesta iniciativa se
suma la feina de molta gent.
Però voldria destacar especial-
ment tres persones. D’una
banda, l’alcalde de Reus, Lluís
Miquel Pérez, i el seu regidor
de cultura, Xavier Filella, per
haver cregut en el projecte. I
de l’altra, Ferran Madico, el seu
director i principal executor.
La seva convicció i feina impe-
cable ho han fet possible. Ma-
dico és un actor i director es-
cènic amb molta feina a les
seves espatlles. Però possible-
ment això no hauria estat sufi-
cient. És també un home

intel·ligent, discret i pacient,
savi en filosofies de la vida. Ha
treballat sense estridències ni
personalismes; en poc més de
dos anys, ha situat el CAER en
el mapa del teatre català.

Madico és un home de tea-
tre per sobre de tot, però
també un gestor sense manies.
Ha aconseguit trencar l’estig-
ma i normalitzar la vida teatral
més enllà de Barcelona. Amb
propostes de creació innova-
dora i de qualitat. Ha demos-

Ferran Madico dirigeix l’obra de Harold Pinter ‘Tornar a casa’, que es pot veure a Reus. JORDI PLAY

El centre i la perifèria:
la metàfora Madico Apte només

per a dones

Some girls

Afinals del segle passat, a l’altra
banda de l’Atlàntic, es va posar
de moda la literatura femenina:
escrita per dones i dirigida

només a dones. Aquesta columna (d’aquí,
en certa manera, el seu epígraf) parlarà
sovint de llibres que es poden etiquetar
amb el gènere de chick lit. Les novel·les
chick lit són fàcilment identificables per-
què són aquelles que s’omplen de pàgines
i pàgines que parlen (només) de marits,
ex, parelles, pretendents, talles 36, com-
pres, dietes i amigues que van de compres
i fan dieta... Sushi per a principats, de
Marian Keyes, i les diferents parts d’El
diari de Bridget Jones, de Helen Fielding,
són alguns dels exemples de novel·les que
van popularitzar el gènere chick lit.

En aquests llibres, sovint s’explota el
tòpic de l’home que, ai pobre d’ell, és in-
capaç d’entendre el sexe femení i de
dones que, com si fossin les úniques al
món, sobreviuen a la feina, als fracassos
sentimentals i als fills. Però, eps!, mal-
grat ser llibres escrits i llegits només per
dones, no es tracta en cap cas de litera-
tura feminista, perquè la descripció que
es fa de les dones és igualment estereoti-
pada i plana, sinó de llibres que reforcen
els tòpics que separen els dos sexes, i els
eternitzen.

39+1+1 (Columna), de Sílvia Soler,
col·laboradora de l’AVUI, s’afegeix al
carro. El llibre, seqüela de l’exitós 39+1,
està protagonitzat per les mateixes qua-
tre amigues que ja han superat la barrera
psicològica dels quaranta: la Vilma, la
Bet, l’Anna i l’Ília (personatge principal
dels articles de Soler en aquest diari). La
Vilma té un exmarit, dos fills i està emba-
rassada d’un jovenet, que no és el seu ex;
la Bet és mare soltera d’una nena; l’Anna
està separada i és mare de bessons i l’Ília
té tres fills, un exmarit i un marit. Amb
aquest panorama, la història podria deri-
var cap al melodrama, però Soler remun-
ta el drama amb un cert humor.

L’Ília del primer llibre “odia el carnaval
i els consells de l’esthéticienne, li encanta
anar a comprar i xafardejar amb les ami-
gues, i s’estressa amb les festes de Nadal i
les visites al ginecòleg. En canvi, li impor-
ta un rave no saber fer croquetes”. En
aquesta segona part, les preocupacions
canvien: “Les protagonistes de 39+1
volen tornar-se a enamorar, amb permís
de la intel·ligència, la independència i
l’experiència”. I afegeix: “Un objectiu im-
possible? No! Llegint aquest llibre desco-
brireu que, en realitat, enamorar-se és
fàcil... si saps com”. Aquest és el to.

trat que és possible sumar
Reus a Barcelona. Com s’hi po-
dria sumar també Lleida, Gi-
rona i Terrassa, per citar algu-
nes de les ciutats que desple-
guen bons projectes teatrals.

L’ambició de Madico és, doncs,
l’ambició que li cal a la vida
cultural catalana. Passar de la
queixa a la proposta, de la in-
dividualitat a la cooperació, de
la ciutat al sistema; de Reus al
món. Ara ha presentat un Pin-
ter. Un Pinter difícil –diuen els
crítics–. L’afronta després
d’haver encarat Shakespeare,
Miller, Mamet i Bernhard.
Això és seriós. Madico està
–diuen els crítics– en un es-
plèndid moment de maduresa
creativa. El CAER, també. El
teatre català s’expressa gaire-
bé com un sistema articulat.
El tòpic sobre el centre i la pe-
rifèria és passat.

Queda molt per fer, però les
bases estan posades. La recepta
política és ben senzilla: creure
en Catalunya com un tot. Donar
a tots els indrets de Catalunya
les mateixes oportunitats.
Sumarambconvicció la feinade
creadors i emprenedors amb la
feina dels ajuntaments.
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