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CAP DE SETMANA, I AL CINEMA
El que ha fet Carles Bosch amb Bicicleta, cullera, poma és tot
el contrari. Aquí hi surt un Pasqual Maragall que, amb el
principal objectiu de conscienciar sobre la malaltia de
l’Alzheimer, desplega totes les cares de la seva personalitat,
possiblement de les més atractives que ens ha tocat viure últi-
mament. Un símbol ha de ser complex per definició, per
poder-se actualitzar constantment. Aquell Maragall es des-
pulla, trist, alegre, eufòric, confós, determinat, però mai aba-
tut. La pel·lícula parla de moltes coses però, per damunt de
tot, de la llibertat.

Maragall, aquest Maragall, és un home que pateix, però
també que entén la vida de forma àmplia, que la partida s’ha
de jugar fins al final, que no cal teoritzar sobre què és ser
valent, sinó simplement ser-ho. I l’humor, com a estratègia
per aprimar, per moments, una realitat massa ràpida. Aquí hi
ha risc, la possibilitat del fracàs i, per tant, es construeixen
aquelles escletxes per les quals un personatge pot passar a for-
mar part –sense voler-ho, possiblement– de l’herència senti-
mental d’un país. De cara, sempre fugint de la mediocritat. 

Pasqual Maragall obre la seva casa i el seu estudi, no per
recrear-se en un acte d’aïllament, sinó per ensenyar la seva
força. El pis és una extensió, un braç o una cama, de la ciutat
per on tant li agrada caminar. I la música, el llenguatge més
directe i reconeixedor, és un fil que el connecta amb tot un
experiment anomenat vitalisme. No és perfecte, perquè els
mites - ignorants de la seva condició - no ho han de ser. No
és inamovible, perquè els exemples només serveixen quan es
poden adaptar. No és unívoc, perquè res és unívoc.

Les cultures han de tenir retrats, tòtems, personificacions
d’elles mateixes. Una cultura ha de poder ser un home o una
dona que camina, que escriu, que pensa. I la catalana, també.
Però el veritable logos, aquesta intel·ligència que tot ho orde-
na, ha de construir-se des de la llibertat. Nosaltres hem de
crear els nostres símbols sense imposar-nos més paternalis-
mes dels que ja ens vénen donats pel dia a dia, a la feina, a la
família o a les administracions. I és que els mites ploren, i
pateixen, i no parlen en vers, per molt poetes que siguin. Per
això són tan propers. Per això són nostres. Si creiem que els
podem recuperar només amb simples jocs d’artifici, sigui
damunt d’un escenari o darrera d’una càmera, és que no cre-
iem en la seva versemblança. Encara no els hem fet nostres
del tot. I a la nostra cultura li pot passar el que li passa a
Pasqual Maragall en un moment del film, que té por a mirar-
se al mirall, i no reconèixer el que té davant seu. Una cultura
de cap de setmana també necessita fer-se la foto per saber qui
és.

La memòria serà arriscada, sincera, o no serà.
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AP DE SETMANA, I AL TEATRE
El TNC obre temporada amb Joan Maragall, la llei de

l’amor, dirigida per Joan Ollé. I ho fa a la Sala Gran, amb
totes les parafernàlies necessàries per donar a aquesta
Catalunya la imatge d’un poeta nacional, espectacular, però
desconegut per la majoria, a part de la caricatura que de
petits en fèiem de La vaca cega. Però el mateix Ollé reco-
neix, en el programa de mà, que fins ara no havia entrat mai
“en la seva escriptura més enllà dels seus versos més cone-
guts... que em sonaven a jocs florals, a englatina i a flor
natural, a apocat, a cursi, a passat...”. L’encàrrec de l’obra, un
exercici pràcticament arqueològic, és un repàs per la vida i
els textos de l’avi de Pasqual Maragall.

Dividida en dues parts de 50 minuts cadascuna, la pro-
posta d’Ollé - que indiscutiblement és un dels millors direc-
tors que tenim - no funciona des del primer moment. No
emociona. En poques ocasions abandona aquesta olor a
naftalina, aquest vellut vermell que ho inunda tot, aquesta
imatge de despatx tancat al món i a les idees. Sembla una
obra escolar, que ens vol explicar tot el que ha fet el poeta,
però sense riscos, sense entrar a fons en el missatge profund
que Joan Maragall ens deixa com a herència. Ollé, com ho
ha fet tantes altres vegades, podria haver sigut molt més
radical, haver-se tirat a la piscina, però no sabem per què,
s’ha frenat, mostrant simplement un bon home que pensa i
escriu en català, i poca cosa més.

Catalunya ha volgut convertir en mite a Joan Maragall.
Però, per fer aquestes coses, cal respectar els mites, primer.
Calia fer-ho recitant en una Sala Gran, amb una acústica
preocupant, com si només així es fes més gran al poeta?
Calia cantar La ginesta amb aquesta imatge d’una natura
falsament innocent i pulcre? Calia insistir en el Comte
Arnau més decadent? Calia passar, només de puntetes, per
la modernitat de Maragall? La sensació és que el personat-
ge polièdric que era, amb aquest cristianisme que admirava
la vitalitat de Nietzsche, i la seva complicada relació amb
Espanya però amb la complicitat d’Unamuno, queda en un
segon pla. Aquí estava la radicalitat. Aquí Ollé podria haver
gratat. De fet, quan ho intenta tímidament, al principi de la
segona part de l’obra, apareix un creador valent, amb una
intel·ligència que va de la mà del compromís amb la cultu-
ra i la societat. És el Joan Maragall periodista, el de l’article
“La Ciutat del Perdó“, amb el que intenta salvar a Ferrer i
Guàrdia tot i el seu anticlericalisme, quan el país mirava a
una altra banda. El Maragall veritablement patriòtic, el que
insistentment ens intenten vendre, és el que és capaç d’es-
criure “Ah! Barcelona”, enmig de la Setmana Tràgica, i acu-
sar a la seva ciutat de matar a gent indefensa.
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