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ElComentari Jordi Coca

E
ls dels Nobel cuiten a afegir
dones a la seva llista. S’han
equivocat estrepitosament

durant dècades i ara que el femi-
nisme radical ja és una relíquia,
els sap greu que els diguin mas-
clistes. Sempre s’equivoquen, els
senyors de l’Acadèmia. Es van
equivocar l’any 2004 premiant
Elfriede Jelinek quan en realitat
havia de guanyar Handke, tal
com ella mateixa va assenyalar
de seguida, cosa que l’honora.

“No sé a què es refereixen...”

I ara es premia Lessing. Fer-ho
fa quaranta anys, o trenta, hauria
estat molt bé, però avui han fet
tard, i si a més justifiquen el premi
dient això de “l’èpica narrativa de
l’experiència femenina”, l’autora fa
bé de respondre’ls que no sap a
què es refereixen… En primer lloc,
perquè és una frase amb més pa
que formatge i després perquè, tal
com comenta Lessing, “els homes i
les dones no són tan diferents”.
Això de banda, em sap greu haver

d’estar d’acord amb Vargas Llosa
quan afirma que El quadern daurat
és més una “novel·la sobre les il·lu-
sions perdudes d’una classe
intel·lectual” que no pas un llibre
feminista. Però com que en el seu
moment va ser etiquetada de femi-
nista, tant és que el món hagi fet
trenta mil voltes.

Felicitats, senyora Lessing. Els
diners li vindran bé per resoldre
problemes de família, però tal com
vostè ha dit, tot això arriba tard,

massa tard, i en el fons és un intent
més de voler-la presentar domesti-
cada i feliç amb els honors. M’agra-
da que no es deixi impressionar.
Vostè el Nobel ja el tenia de fa anys
i panys. El 1970 sí que hauria estat
bé. En fi, hi ha una cosa important
que li volia preguntar: com estan
els gats? Els farà una moixaina de
part meva? Els animals i els revol-
tats són de les poques coses que
m’interessen, de les poques coses
que justifiquen llevar-se cada dia.

El 1970 sí que hauria
estat bé el Nobel a
Lessing. De totes
maneres, felicitats...
i faci una moixaina
als gats de part meva

mare. Prat intueix la força
d’una ment que s’esvaeix i
facilita que Muntsa Alcañiz
construeixi un personatge
esglaiador i ofereixi el millor
dels seus treballs interpreta-
tius. Si la seva absència és un
bon treball de tècnica –el si-
lenci que acompanya el mo-

nòleg del fill–, la seva veu in-
terior crea un impactant relat
de pèrdua de la consciència
com a individu, la intuïció de
ser abandonat fins i tot pels
sentiments. Paraules ofertes
amb una radical contenció
emocional. Un dolor sord
que deixa l’espectador amb
un nus a la gola; aquell nus
que separa el fill de la mare.

*
Pensaments escrits al caure
de les fulles, D’AYUB KHAN-
DIN. FESTIVAL TEMPORADA
ALTA, 7 D’OCTUBRE

U
na ment es consumeix.
El jo desapareix en una
espessa boira de re-

cords evaporats. Un procés
contemplat amb dolor i ran-
cúnia per un fill que sap que
no hi ha una segona oportu-
nitat per reparar la cadena
que l’unia amb la mare i la
seva infantesa. Del text auto-
biogràfic d’Ayub Khan-Din
només en queda la certesa
que el temps perdut és per
sempre. Un text poètic que
revela tot el seu potencial en
els pensaments en procés de
demolició del personatge de
la mare (Muntsa Alcañiz). El
discurs del fill (Xavier Ripoll)
es mou entre la brutalitat i el
vòmit emocional, molt
menys interessant que l’in-
tent de fer escoltar la veu
d’una ment afectada per
l’Alzheimer. La direcció de
Jordi Prat vol potenciar la
càrrega lírica amb imatges,
cançons i la creació d’un ter-
cer personatge (els Pensa-
ments, interpretat per Núria
Piferrer). Ornaments tan re-
dundants com innecessaris.

D’aquesta orla en queda
preservada la figura de la

Crítica* teatre

El rastre de la boira

Muntsa Alcañiz
construeix
un personatge
esglaiador
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Xavier Ripoll i Muntsa Alcañiz interpreten una mare i un fill
separats per l’Alzheimer en un text d’Ayub Khan-Din ■ AVUI

I de Tòquio, què?

El comentari generalitzat entre
el públic assistent a la primera
de les dues jornades proposades
per l’Asics Music Festival era de
certa sorpresa i indignació da-
vant del que molts consideraven
una petita enganyifa: aprofitant
l’impacte comercial d’aquesta
marca de sabatilles esportives
japonesa, aquest minifestival
s’havia venut, a priori, com una
plataforma per donar a conèixer
i presentar al públic una part de
la cultura del país del Sol Nai-
xent en el context d’un esdeveni-
ment musical. Una petita exhibi-
ció de la seva gastronomia, jardi-
neria i d’altres referències
tradicionals en allò que l’organit-
zació mateixa va definir com una
recreació de Tòquio en un gran
decorat dins el mateix Palau
Sant Jordi. Però la veritat és que
el que es veia a l’interior del re-
cinte olímpic era mig aforament
tancat i cap senyal o element
per creure que allà érem a la ca-
pital nipona. Lleig. Tot i que
aquest no era el motiu principal
per pujar al Sant Jordi, és neces-
sari deixar constància de les
nombroses i justificades queixes
dels assistents. De Tòquio, ni
rastre.

Ja en l’apartat estrictament
musical d’aquesta primera jor-
nada, el guió es va dibuixar com
més o menys podíem esperar.
Dover segueixen intentant con-
vèncer el seu antic públic de la
fiabilitat i solidesa de la seva re-
conversió electrònica i ballable,
però en la pràctica necessiten
revisitar els hits postgrunge per
aixecar els ànims i recuperar una
mica aquella força que se’ls ha
escapat entre tant canvi de look i
tanta passió sobtada per la mú-
sica disco. I Chambao van a la
seva, amb tot el que això impli-

ca: el seu flamenc-chill s’exce-
deix en la seva afiliació pel bon
rotllo i el karma i pot esdevenir
més embafador i carregant que
l’encens, però encara aconse-
gueix enlluernar la seva llarga
munió de seguidors. I per últim,
Pet Shop Boys, grans estrelles de
la nit i, sincerament, únic motiu
clar per invertir tot el vespre i
part de la nit d’un divendres fes-
tiu al Palau Sant Jordi.

Chris Lowe i Neil Tennant arri-
baven a Barcelona poc més d’un
any després d’haver passat ja
per l’Espacio Movistar. Tot i així,
el concert va ser una mica dife-
rent del d’aleshores, sobretot pel
que fa a la posada en escena,
abans-d’ahir més sòbria, contin-
guda i austera: quatre barres
fosforescents dibuixant el cub de
l’anterior tour i para de comptar.
Amb God willing, en la qual van
cantar en espanyol l’emblemàtic

We are the Pet Shop Boys, co-
mençava un recorregut que va
seguir amb Left to my own devi-
ces i Suburbia. Primeres impres-
sions del xou: volum molt fluixet,
problemes de so evidents i certa
fredor del públic, potser ja esgo-
tat després d’haver-se estat qua-
tre hores esperant el torn dels
anglesos. En qualsevol cas,
aplaudiment per al duet, moti-
vat, somrient, comunicatiu i en-
tregat, tot i les contrarietats de
l’acústica, el context i també de
la recent mort d’un dels millors
amics de Tennant. Himnes del
seu currículum com Heart,
Numb, Flamboyant, West End
girls, It’s a sin o Go west van ar-
rodonir l’hora i mitja llarga de
concert que, sense figurar entre
el millor que hem vist de la for-
mació en viu, va servir per apor-
tar una mica de color i vida a un
festival sense encís. ■

Sense
figurar
entre el
millor que
hem vist
dels Pet
Shop Boys,
la
formació
va aportar
una mica
de color i
vida a un
festival
sense
encís ■
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