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XAVI ÀLVAREZ
LA LLUM QUE ENS GUIA 

PEL CAMÍ DE L’ART

/	 el  museu imaginar i  /

Dirigeix ‘Montag 451’, un ‘continuarà’ del ‘Farenheit 451’ de Ray 
Bradbury que es pot veure al Teatre Eòlia, on a l’escenari re-
fulgeix una bombeta que simbolitza, per a ell, la importància 
de la cultura. Cosa que en un museu no pot faltar 

A  L ’ Ú L T I M A

XAVI ÀLVAREZ ÉS home 
de teatre. Ha fet cine i 
tele, també, però sobre-
tot s’ha ficat en altres 
pells dalt d’un escena-
ri. Com a actor (el seu 

últim protagonista va 
ser en l’adaptació d’El 
camp, de Martin Crimp, 
que va fer la compa-
nyia La niña bonita, de 
la qual és cofundador) i 

com a director (no no-
més encarnava el tor-
turat Richard en l’obra 
de Crimp, sinó que a 
més dirigia l’excel·lent 
muntatge). 

 Ara torna a respondre 
a la crida de l’escena, i 
ho fa des del darrere, di-
rigint un continuarà molt 
prometedor: Montag 
451, el què se n’ha fet del 
protagonista de la disto-
pia de Ray Bradbury Fa-
renheit 451 després de 
la seva croada per sal-
var llibres de la crema. 
A l’escenari, com al d’El 
camp, la bombeta que 
Àlvarez voldria incor-
porar al nostre museu. 
 «Per a mi simbolit-
za la llum que ens guia 
pel camí de l’art», ex-
plica. Un art sense el 
qual, n’està conven-
çut, no tenim capacitat 
de reaccionar. Aques-
ta és la llum que apor-
ta Montag 451. «Volíem 
saber què li va passar al 
bomber Montag després 
de qüestionar tot un sis-
tema. El trobem 30 anys 
més vell en un pavelló, 

RICARD FADRIQUE



desarrelat, vençut per 
un sistema més perfec
te, més sibil·lí, el gran 
triomf del qual és que ja 
no necessita cremar lli
bres: la gent ja no els sap 
llegir. La falta de cultura 
ens desconnecta de nos
altres mateixos, i si no 
sabem qui som, acabem 
sent titelles del poder». 
 Montag 451 està pro
tagonitzada per Carles 
Arquimbau, Guillem 
Motos, Júlia Jové, Lluís 
Barrera i Anna Prats, i es 
va estrenar dimecres al 
Teatre Eòlia (Bailèn, 23), 
on es podrà veure fins al 
dia 26. Després, Àlvarez 
espera poderla portar a 
altres sales, com la del 
centre cívic Parc San
daru, on La niña bonita 
és companyia resident: 
allà assagen, estrenen i 
assessoren el centre en 
matèria teatral. –

Imma Muñoz

«SI NO SABEM 
QUI SOM, 
ACABEM SENT 
TITELLES  
DEL PODER»

BRILLANT
Xavi Àlvarez, amb la 
bombeta que forma part de 
l’escenografia de ‘Montag 
451’ i que per a ell representa 
la llum del teatre.
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PLAÇA DE SANT AGUSTÍ VELL, «la me-
va preferida –diu l’americà John 
Edmondson–. «Hi vivia a prop 
quan em vaig instal·lar a BCN».

FENT DE MODEL A LA UB. Aquesta 
foto del seu mur la firma Óscar 
García. «M’encanta l’arquitectura 
i com s’hi filtra la llum».

684 likes

921 likes

#igersbcnFer arrels

ELS TARONGERS DE LOUISIANA 
DE LA CIUTADELLA

Les maclures o tarongers de Louisiana o 
dels osage, originaris de Texas, Arkansas i 
altres zones del sud dels EUA, van arribar 
a Europa al segle XIX i ara són una espè
cie relativament habitual. Els indis osage, 
que li donen nom, els utilitzaven profusa
ment com a arbre fuster, però a l’altre costat 
de l’Atlàntic són sobretot una espècie orna
mental molt apreciada pel seu fullatge ca
ducifoli (sense fulles a l’hivern) d’un color 
verd intens. A la Ciutadella se’n poden con
templar dos peus centenaris de silueta pre
ciosa i tronc gruixut (3,62 i 2,50 metres de 
diàmetre). Encara que siguin coneguts com 
a tarongers, no tenen res a veure amb els cí
trics, sinó que estan molt més a prop de les 
moreres, els ficus i altres membres de la fa
mília de les moràcies: la confusió obeeix als 
seus grans fruits esfèrics, no comestibles, 
que recorden vagament les taronges. — 

Antonio Madridejos

‘MACLURA POMIFERA’ 
Nom comú Taronger de Louisiana
Origen Sud dels Estats Units
Antiguitat Cap al 1915
Lloc Barcelona. Parc de la Ciutadella: dos 
exemplars (prop de la glorieta i prop del mamut)


