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L’última comèdia de
Jordi Silva culmina el
seu pas per la quarta

edició del T6 del TNC en el
nou format que inclou dues
obres per autor. Si celebrà-
vem l’anterior peça, La mi-
llor nit de la teva vida (Ver-
sus), pel viu pols dramàtic i
humor intel·ligent, Un fill, un
llibre... consolida aquests
valors, per bé que la lleuge-
resa compulsiva del text fa
pensar més en un producte
de consum televisiu que no
en el teatre. No deixa de
tenir bemolls que la drama-
túrgia catalana més visible
sigui la que més s’apropa a
l’estil, el format i la levitat de
la tele. Clar que quan la polí-
tica xifra el seu èxit en qui
ven millor imatge i en qui fa
el discurs més populista i
fofo, no ha d’estranyar que
qui vulgui arribar a les mas-
ses, des de qualsevol instàn-
cia, adopti el model impe-
rant. Flac favor a l’art, gras
servei a la butxaca.

La peça parteix de la pe-
culiar humorada de contar
la història des de l’òptica
d’un mort, omnipresent fan-
tasma que es resisteix a
abandonar la vida dels seus
pròxims. Pasta el rol Pep
Anton Muñoz, amb ductilitat
del terrissaire que modela a
pler les seves figuretes de
fang. Amb una cinta al front
com una mòmia egípcia, fa
de difunt escriptor d’èxit
que prova d’organitzar la
vida dels qui el van estimar
en vida: l’examant i editora
delerosa de ser mare, el fill
que vol ser pare com sigui,
l’amic crític que no ho podrà
ser mai i una admiradora
lletraferida que vol menjar-
se el món i li repugna la ma-
ternitat. L’escena presenta
un enorme llit on els perso-
natges enfilen les seves his-
tòries, lloc de la confidència
i el treball, de la veneració i
el rebuig. Llit que es trans-
forma en apartament o
plató televisiu. Sí, la televisió
ho impregna tot, des dels
recursos dramàtics a la in-
terpretació actoral, cosa
que assegura a l’espectacle
un èxit rotund.
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‘Un fill, un llibre, un arbre’,
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Un refugi dels primers cris-
tians a Egipte, que data dels
seglesIViVdC,haestatdes-
cobert a la zona de Hamam
Faraon, a l’oest de la penín-
sula del Sinaí, segons va
anunciar ahir el ministre de
Cultura egipci, Faruk Hosni.
Es tracta d’una cova situada

als peus de la muntanya ba-
nyada pel golf de Suez, a 50
quilòmetres de la ciutat de
Ras Sidr, al Sinaí. Té ins-
cripcions de color vermell
en grec i copte. La gruta,
que s’afegeix a una altra
trobada fa 4 anys, confirma
que la regió era lloc de refu-
gi per als antics cristians
que fugien de la persecució
dels romans. ■

Nieufòrianiangúnies

La Setmana del Llibre en Català es tanca amb una mica menys de
vendes però amb satisfacció per la bona acollida del canvi de lloc

Redacció
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El pas de la plaça de Catalu-
nya a l’avinguda de la Cate-
dral s’ha saldat sense eufò-
ria ni angúnies. Ahir al
matí, a poques hores del
tancament, l’organització
va donar una xifra de factu-
ració de 275.000 euros, per
sobre de les previsions ini-
cials però un 6% per sota de
l’any passat.

Segons Albert Pèlach,
president de la Setmana,
“tenint en compte el canvi
d’ubicació, la pèrdua
d’espai dins la carpa, la
vaga d’autobusos durant
tota la setmana i la reduc-
ció de la setmana a un dia
menys [ha passat d’11 a 10
dies], els resultats de ven-
des i públic han estat del
tot satisfactoris”.

Pèlach no vol donar xi-
fres de públic perquè “és
molt difícil de calcular: fins
ara sempre s’havien donat
estimacions a partir dels ti-
quets de vendes, però era
un sistema molt poc precís.
Preferim parlar de dades
de facturació, que aquestes
sí que són incontestables”.
De totes maneres, el presi-
dent de la Setmana consi-

dera raonable pensar que,
per tots els factors abans
esmentats, hi ha hagut
menys gent, sobretot de di-
lluns a divendres. “Aquest
cap de setmana, en canvi,
la carpa estava molt plena:
de fet, la sensació de molta
gent és que hi havia més

persones que l’any passat,
però això segurament és
degut al fet que la carpa és
més estreta i petita que la
que hi havia a la plaça de
Catalunya”.

Qualitativament, la va-
loració és més positiva,
tant per la participació del

públic en els debats al sofà
com per la bona acollida
del dictat de català i de la
lectura pública, aquesta
edició dedicada a La plaça
del Diamant, de Mercè
Rodoreda. Quant als títols
més comprats, a causa de
l’aposta pels títols de fons,

s’ha produït una “atomit-
zació de les vendes”, tot i
que autors com Josep M.
Espinàs, Quim Monzó, el
recentment desaparegut
Josep Palau i Fabre i la
mateixa Mercè Rodoreda
han estat entre els més
sol·licitats. ■

La carpa de la Setmana del Llibre en Català ha estat molt concorreguda aquest cap de setmana ■ AVUI
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