
El cicle de teatre infantil que pro-
grama el Poliorama arriba a la 8ª
edició. A través de titelles, la músi-
ca, el clown, la màgia o el teatre,
s’han programat set espectacles
per a tota la família. Entre les eter-
nes històries que agraden a petits i
grans, la de Gulliver al país de Lil·li-
put, que inaugura la mostra, El pe-
tit Dalí o la història del Violinista a
la teulada. A l’edició de l’any passat,
20.000 persones van assistir cada
diumenge per gaudir d’aquests es-
pectacles.

Comprar i beure

A
l poeta Joan Maragall
(1860-1911) li agradava re-
bre els amics a casa i,

mentre prenien un te a les cinc
en punt, segons una tradició im-
posada per la seva dona Clara,
mig anglesa, mig andalusa, feia
cinc cèntims de la seva vida als
convidats.

Ha passat un segles des que
l’autor del Cant Espiritual vamo-
rir. Tot i això, és possible seguir
prenent un te al menjador de
casa seva, deambular pels ma-
teixos espais que el poeta i fins i
tot seguir escoltant les seves pe-
ripècies, anhels i preocupacions
vitals. És el que proposa el mun-
tatge teatral Maragall a casa,
que, des de dilluns i fins al 20 de
desembre (data en què es com-
pleixen cent anys exactes de la
seva mort), es pot veure a la Ca-
sa-Arxiu Joan Maragall (una
magnífica torre burgesa de tres
plantes situada a prop de la
plaça Molina de Barcelona que
gestiona la Biblioteca de Cata-
lunya). Maragall hi va viure des
del 1899 i s’hi conserva el llegat
literari de l’autor, com els famo-
sos Dietaris, articles periodís-
tics, correspondència i llibres, i
també la majoria del mobiliari
original.

No hi ha millor lloc per respi-
rar l’atmosfera Joan Maragall.
És el que van pensar l’autor del
text Josep Maria Baumà i la di-
rectora Dolors Vilarasau quan
ara fa dos anys van iniciar el pro-
jecte. “El centenari és una bona

ocasió per celebrar l’alta quali-
tat de l’obra, i per comprovar,
una vegada més, la vigència del
pensament de l’autor i que la se-
va obra continua sent tot un refe-
rent”, explica Jaumà, que ha de-
vorat els versosmaragallians, ar-
ticles, discursos i cartes permos-
trar aMaragall a casa, “un repàs
breu, però al més viu possible,
allunyat del personatge que està
sobre un pedestal o del mite his-
toricista”.

L’actor Jep Barceló dóna vida
a JoanMaragall en aquest espec-
tacle de 75 minuts dividit en 12
escenes que podran veure unes
quaranta persones a cada
funció. Tots asseguts al voltant
de la taula de la sala-menjador,
com van fer els coetanis del pro-
tagonista. La seva semblança,
gràcies a un vestit d’època, se-
gur que farà pensar més d’una
vegada a la nombrosa descen-
dència del poeta que està davant

del seu il·lustre avantpassat.
“No em fa por la proximitat amb
el públic”, assegura aquest actor
de Sabadell curtit en espectacles
infantils.

A prop dels cinquanta anys,
Barceló / Maragall repassa la se-
va vida, recorda la seva
infància, els seus estudis de
dret, la seva relació familiar, els
seus amors i el seu ideari social
i polític, marcat per la relació
entre Espanya i Catalunya, tan

vigent ara com quan li va tocar
viure a ell.

Les escenes estan acompan-
yades de la música composta
per Joan Alavedra, “com una
melodia de fons que ajuda a si-
tuar l’escena del que s’està na-
rrant”, explica Vilarasau. Les
representacions seran els di-
lluns (21 hores) i els dimarts
(19.30 hores) amb la intenció
de captar tant al públic que as-
sisteixi al teatre tradicional-
ment com a les persones que
vagin a visitar la casa museu
del barri de Sant Gervasi.

D’altra banda, demà finalitza el
Primer Congrés Internacional so-
bre Maragall que durant tres dies
està analitzant la vida, l’obra i les
idees de l’intel·lectual català. Ahir,
durant la sessió inaugural, l’histo-
riador Josep Fontana va assegu-
rarque s’had’acabar amb“la imat-
ge de bon noi i anar més enllà de
la imatge que ell mateix volia do-
nar, envoltat sempre de fills i per-
sones del servei domèstic, feliç i
sense preocupacions”. Tot al con-
trari. Segons Fontana, quan es lle-
geixen els seus escrits, s’hi entre-
veu un “esperit inquiet i un home
amb moltes contradiccions”.

Restaurant La Royale
per ALBA CASANOVAS

TEATRE ‘Viu el Teatre’
per J. Á. M.

E
l Mercat de les Flors
inaugura aquesta tempo-
rada amb un vital i inte-

ressant espectacle a càrrec del
coreògraf italià Luca Silvestri-
ni, anomenat Cruïlles. Una pro-
posta multicultural i intergene-
racional de dansa, música i
imatges interpretada per més
de cent ballarins amateurs de
totes les edats i residents a Bar-
celona. Els intèrprets han ha-
gut de passar un càsting on es
van presentar més de quatre-
cents aspirants. Barcelona ha
estat la ciutat on més persones
han anat al taller de recluta-

ment que Silvestrini va organit-
zar a principi del mes de juliol
passat per al projecte. En al-
tres ciutats europees com ara
Polverigi, Atenes, Leeds o Lon-
dres, on el coreògraf italià
—juntament amb la seva com-
panyia Protein— ha organitzat
espectacles amb unes carac-
terístiques similars, la respos-
ta ciutadana no ha estat tan
massiva com aquí.

L’objectiu de Silvestrini és
reunir un grup de persones
d’edats i contextos socials i cul-
turals diferents al voltant d’un
procés creatiu que a Barcelona
va començar el 5 de setembre

passat i que s’acabarà diven-
dres a l’escenari del Mercat.
Cruïlles no és un espectacle
creat prèviament, sinó que és

un continu work in progress
que es va desenvolupant a par-
tir de la comunitat ciutadana
activa que hi participa. És un

espectacle en què es reflexiona
sobre la identitat cultural de
les ciutats d’avui en dia, sobre
la immigració i la integració i
on la diversitat és un valor. És
una obra sobre la necessitat ur-
gent de trencar barreres entre
cultures, generacions i estils
de dansa.

Silvestrini, que s’ha passejat
per Barcelona com si fos una
gran pista de ball, ha seguit les
festes majors dels barris del Ra-
val i el Poble-sec, ha conegut i
ha comptat amb la participació
de diversos centres cívics i ca-
sals com els de la Barceloneta,
el Guinardó i Cotxeres Borrell,

per citar-ne tres. Després del
periple, ha arribat a la
conclusió que hi ha artistes de
carrer realment brillants i ha
quedat fascinat per l’afició a ba-
llar que tenen els ciutadans de
Barcelona.

La imatge que el va captivar
va ser veure, als últims assaigs
de Cruïlles, una àvia ballar una
sardana; un adolescent sud-
americà, hip hop; un pakis-
tanès, dansa bollywood i una
noia andalusa, flamenc. De tot
això tracta Cruïlles, on fins i tot
els bebès ballen. Una obra que
fa pensar en la pel·lícula Esto
es ritmo de Thomas Grube, ro-
dada a Berlín.

A cada funció, 40
persones podran
acompanyar el poeta en
el seu recorregut vital

MARAGALL A CASA
Casa-Arxiu Joan Maragall
Fins al 20 de desembre

Maragall torna a rebre a casa seva

CRUÏLLES
Mercat de les Flors, 30 de
setembre i 1 i 2 d’octubre

L’actor Jep Barceló, com a Joan Maragall, interpretant l’obra. / mané espinosa

100 ballarins a escena

Ambientat en l’aviació clàssica i
en la caça, el restaurant sembla
el lloc de descans idíl·lic d’un
viatger o un aventurer. Però La
Royale ofereix, a més, un concep-
te innovador d’hamburgueseria a
Barcelona. No val menjar-se-la
de pressa, tot el contrari. S’ha de
degustar. I això comporta embru-
tar-se les mans. “L’hamburguesa
està poc valorada”, explica Albert
Forment, un dels socis del restau-

rant. Per això, s’ha assessorat bé.
Paco Pérez, xef del Miramar de
Llançà, que té dues estrelles Mi-
chelin, dirigeix la cuina.
La carta ordena les hamburgue-

ses per conti-
nents, segons
la procedèn-
cia.
L’exclusivitat
i la qualitat
de la matèria
primera té un
preu: 15 eu-
ros de mitja-
na. Triomfa la
Royale Pre-
mium, feta
amb carn de

wagyu, que es pot combinar amb
un gintònic. El bar disposa de 40
tipus de ginebra i de 12 tòniques.

Plaça del Camp, 5. Barcelona

A ‘Cruïlles’, de Luca
Silvestrini, tothom
hi balla: des de l’àvia
fins a un nadó

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS

CARMEN DEL VAL
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