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a ens té acostumats en Xavier
Albertí a aquest format de
concert-espectacle, amb una

forta dosi d’improvisació. Aquesta
mateixa temporada aconseguia un
resultat sublim amb Crónica senti-

J

mental de España, a partir de tex-
tos de Manuel Vázquez Montal-
bán. Ara recupera –amb la compli-
citat de la veu d’Oriol Genís– un
espectacle estrenat a Temporada
Alta el 2003. Parlen de Boris Vian,
per a molts, un desconegut que es
reivindica durant l’espectacle com
a lletrista de cançons i s’intueix un
marcat caràcter rebel i pacifista.
Genís, un actor irreverent i provo-
cador habitual en els repartiments
d’Albertí, canta i, sobretot, juga
amb el director i pianista i amb el
públic. Accions de pujar i baixar al

pati de butaques intranscendents,
si no fos perquè aporten a la peça
una forta dosi de falta de previsió i
això, en carn d’Oriol Genís, és di-
namita pura. Les bromes dels dos
intèrprets no s’aturen, però mai
obliden el públic, que fan que en
sigui còmplice. Fes-me mal, Joh-
ny, popularitzada per Guillermina
Motta, evoca un món Genet. Ara,
amb Genís té un to més dolorós.
També la columna del desaparegut
Haro Técglen. Els presidents can-
vien, però el poder és etern. Boris
Vian hi aporta causticitat eterna.

teatre | «boris vian, constructor d’imperis»

Càustic i en directe
� Autor: Boris Vian (adaptat per

Josep M. Vidal)

Direcció: Xavier Albertí

Intèrprets: Oriol Genís i Xavier

Albertí

Dia i lloc: dimecres 20 de juny

(fins al 8 de juliol)

JORDI BORDES

«Tema de claveguera.»
Així és com definia Jo-
hannes Fest, el pare de
Joaquim Fest, el que va
passar a Alemanya des que
Hitler va arribar al poder.
Director d’escola i amant
dels llibres, aquest home
que pensava que «la ironia
ho fa gairebé tot més su-
portable en la vida», es va
aplicar a educar els quatre
fills, dos nens i dues nenes,
en els seus principis repu-
blicans. Per això, davant la
indeturable ascensió de
Hitler els anys trenta, va
saber prevenir-los –llavors
amb un Joaquim de 7
anyets– del miratge de les
noves idees nacionalsocia-
listes i conscienciar-los de
la «gravetat del moment».
«No va caure en les fal·là-
cies de què van ser vícti-
mes tants cervells encesos
en política: que Hitler po-
saria seny, que l’èxit el
moderaria o també que
fracassaria com a bon xar-
latà», escriu un Fest orgu-
llós en les memòries.

El llibre, redactat com
una novel·la, narra fil per
randa com es van viure
aquells moments d’inten-
sa transformació política i
social en l’interior d’una
família en el seu dia a dia,
com van anar adaptant la
vida quotidiana al pas dels
esdeveniments. Per exem-
ple, explica que el pare es
va veure apartat de l’ense-
nyament perquè no volia
renegar dels seus princi-
pis, mentre que la seva do-
na, més pragmàtica, li in-
sistia perquè es fes del par-
tit nazi, l’única manera de
recuperar la feina. També
narra que van haver

d’amagar els amics jueus i
veure’ls, a poc a poc, caure
en la misèria i l’aïllament.

Enmig d’aquest panora-
ma conflictiu, el jove Joa-
quim Fest i els seus ger-
mans –sobretot el gran,
Wolfgang, perquè de les
germanes gairebé no en
parla– intentaven fer front
a una situació adversa que
els va portar a ser rebutjats
pels veïns i, en el cas de
Joaquim, a ser expulsat de
l’escola.

En arribar la guerra,
Fest, fidel a les idees del
seu pare, que considerava
els nazis «gentussa», va

ser acusat de desertor i va
anar a la guerra al final de
tot, sota l’amenaça de ser
empresonat.

A banda de les dificul-
tats que van patir durant
aquests anys per la seva
«diferència», Fest conta la
seva passió per la música i
literatura, i que va desco-
brir clàssics com l’Odis-
sea –Thomas Mann li era
vetat pel seu pare–.

Quan es va haver acabat
la guerra, i amb la família
reunida de nou –menys
l’admirat germà gran, que
havia mort per la negligèn-
cia dels seus superiors,

perquè van enviar-lo al
front malalt–, Fest va tre-
ballar com a periodista en
una ràdio. Va ser per en-
càrrec que va començar a
concentrar-se com a histo-
riador en Hitler i el Tercer
Reich.

Ell sí
Les memòries de Fest, co-
negut per la versió cine-
matogràfica del seu llibre
El hundimiento, d’Olivier
Hirschbiegel, van ser pu-
blicades a Alemanya el
maig per contrarestar, si es
pot dir així, les polèmi-
ques memòries del premi
Nobel de literatura Günter
Grass, Tot pelant la ceba.

La visió que l’historia-
dor aporta d’aquest perío-
de és complementària a la
de Grass. El premi Nobel
descriu que es va veure
empès a inscriure’s en les
SS per fugir, d’alguna ma-
nera, de la grisor que vivia
a casa seva: «Creure en ell
[Hitler] no suposava cap
esforç, resultava senzillís-
sim. Ell es mantenia incò-
lume i era allò que repre-
sentava.»

Mirant enrere, Grass es
demana per què no va sa-
ber fer-se les preguntes
pertinents davant els greus
successos que l’envolta-
ven, mentre que Fest n’ex-
treu una lliçó molt dife-
rent: «Vaig aprendre a no
deixar-me arrossegar pel
corrent d’opinió, ni tan
sols estar-hi predisposat.»
Una altra diferència: men-
tre que Grass va vincular-
se a la política, Fest en té
una gran desconfiança,
«principalment contra els
preceptes ideològics».

Els que van dir «no» al nazisme
Surten les memòries de l’historiador Joaquim Fest, l’autor d’«El hundimiento»

Joaquim Fest, l’octubre del 2004. / EFE / CHRISTINE KOKOT

� Després del trasbals que ha supo-
sat la publicació de Tot pelant la ce-
ba, del premi Nobel Günter Grass,
traduïda aquest any al català (Edi-

VALÈRIA GAILLARD / Barcelona cions 62), ara arriba l’altra cara de la
moneda: les memòries de l’historia-
dor Joaquim Fest, mort el setembre
passat als 79 anys. Mentre Grass jus-
tificava l’adhesió a les SS per una

mena d’inconsciència social, allò de
«tothom ho feia», Fest explica a Jo
no (Columna) que la seva família,
marcada pel seu pare, no va deixar-se
enganyar per les promeses de Hitler.

l protagonista de Last Days de Gus Van Sant
és diu Blake. El nom no està triat a l’atzar ja
que per una banda coincideix amb el del

poeta romàntic William Blake i per una altra amb el
protagonista de la pel·lícula de Jim Jarmursh, Dead
man. El joc té la seva gràcia si tenim present que la
figura del Blake de Gus Van Sant està inspirada en
el personatge del líder del grup Nirvana, Kurt Co-
bain, i que des de la primera imatge de la pel·lícula
es vol mostrar el personatge en relació directe amb
la natura, per conferir-li una estranya aurèola ro-
màntica. Last Days no és una biografia, és un exer-
cici d’interpretació poètica dels últims dies de
l’existència d’un mite observat des d’una perspec-
tiva humana. Blake es refugia al costat d’un riu per
buscar una puresa impossible, ja que el seu destí es
troba prefigurat des de les primeres imatges. Com
el personatge de la pel·lícula de Jarmush, Blake és
una mena de mort en vida, un ésser que camina di-
recte cap a un més enllà hipotètic. Mentre que a
Dead Man Caronte esperava Blake amb la seva bar-
ca al final del camí, a Last Days la transfiguració és
el·líptica. Quan arriba l’hora, Blake es tanca en un
hivernacle on el seu cos esdevé esperit. El trajecte
que du a terme Blake és un trajecte circular, fet
d’anades i vingudes per una casa de camp, marcat
pels últims acords d’una balada que no acaba de
prendre forma, que s’apropa amb la mirada perdu-
da als seus companys de viatge, fent evident una
psicosi depressiva que condueix a un destí tràgic.

Last Days, però, no és només l’última etapa de la
trilogia que Gus Van Sant ha fet sobre homes que
caminen cap a la mort –els dos darrers capítols eren
Elephant i Gerry– sinó que també inaugura el que
participa de les altres obres del cineasta del desig de
construir un cinema de caràcter conceptual que po-
si en crisi una certa idea del relat, desintegri els re-
cursos psicològics i aposti per un camí més concep-
tual. El plaer que proporcionen les tres pel·lícules
de Van Sant es troba en la seva idea del temps com a
espai buit, en el joc de repeticions que ofereixen i
en la manera com projecten tots els seus moviments
cap a un model de cinema en què les solucions vi-
suals vénen donades per un constant desequilibri
amb les propostes formals. Gus Van Sant projecta
la mirada cinematogràfica en la mirada al·lucinada
del protagonista, radicalitza els temps morts de la
no-acció i qüestiona bona part dels procediments
tradicionals del cinema contemporani. Last Days
acaba configurant-se com una de les propostes més
radicals i interessants que ens ha ofert un model de
cinema actual que parteix de la desintegració de les
formes tradicionals del relat per començar a cons-
truir un altre camí.
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cinema | «last days»

Les passejades de
l’home mort

� Títol original: Last Days

Director: Gus Van Sant

Intèrprets: Michael Pitt, Lukas Haas i Asia

Argento.

ANGEL QUINTANA

Un moment de Last Days. / EL PUNT




