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Fent la mili
amb la Teresa

V

a ser la Xalona, una peculiar llibretera del meu poble que rememorava l’estanquera felliniana, la que em va
recomanar la lectura de Testament a Praga (1971). El llibre és
de Teresa Pàmies, però les aportacions del pare, Tomàs Pàmies, són fonamentals. «L’home és fill de les circumstàncies», deia el vell Pàmies, que
feia de jardiner a Praga. Arran
d’aquesta obra vaig esdevenir
lector dels llibres que va escriure la Teresa a partir dels seus 50
anys, i em quedo amb el record
de Quan érem capitans, perquè
em va provocar una situació
ben singular. El 1976 feia la mili al campament de Viator (Almeria) i, com que ens tenien
tantes hores en formació, una
pèrdua de temps insuportable,
em vaig acostumar a portar un
llibre a la butxaca i aprofitava
els descansos a peu dret per
anar llegint, fins que un dia un
alferes em va enganxar i es va
produir aquest diàleg: «Ventura,
¿qué haces?», jo acoquinat:
«Pues leyendo, mi alférez...», «¿Y
se puede saber qué lees?», «Este libro (Quan érem capitans)...»,
«¡Ah! –i després de guaitar la
solapa– ¿y es en catalán?», «Pues
sí...», silenci demolidor... «Bien,
me gustaría leerlo; cuando termines me lo prestas»... M’havia enganxat un dels pocs comandaments progres que hi havia a
l’exèrcit. Quan me’l va tornar,
hi va afegir: «Muy interesante.»
A la teva memòria, Teresa.

16 ENTREVISTA

23 EUROPA-MÓN

Andrew
Tarbet

Política i família
Arreu del planeta, una gran
quantitat de familiars de
dirigents polítics decideixen
provar sort i intentar, també,
arribar al poder.

Després de formar-se als
Estats Units i al Canadà,
l’actor ha trobat
finalment el seu lloc a
Barcelona. El seu paper a
la sèrie «Infidels» de TV3
el va propulsar a la fama
i des de llavors no ha
parat. Ara està actuant
en l’obra «Res no tornarà
a ser com abans» al
Teatre Villarroel.

24 SALUT

De barbers a
cirurgians
Durant segles, molts metges
veien els cirurgians com uns
simples subordinats, que igual
que et reduïen una fractura
t’afaitaven la barba.

6 DOSSIER

Aliments selectes
Més de 4.000 empreses participaran en el saló Alimentària, que se
celebra del 26 al 29 d’aquest mes a Barcelona. Una fira de fires biennal
que aquest any inclou 12 salons temàtics: alimentació ecològica,
dolços, oli d’oliva, vins... També productes d’arreu del món, activitats
gastronòmiques, i un important apartat d’innovació.
30 ART

Del plaer i del
dolor
Deu personatges del món
intel·lectual ofereixen un doll
estimulant de reflexions i
vivències personals a
«Queridísimos intelectuales (del
placer y del dolor)», un
documental transgressor.

28 PAÏSOS CATALANS

Creadors amb DO
«DO» va néixer fa vuit anys
amb un espai setmanal a les
televisions locals per obrir una
finestra als joves creadors. Ja ha
arribat a 500 programes.

Fe d’errades
L’exposició «Titanic. The
Exhibition» es pot visitar al
Museu Marítim de Barcelona
del 23 de març al 30 de
setembre, i no a partir del 10
d’abril, com es deia per error
al reportatge publicat al
número 2089 de la revista.
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