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lut a través de la seva rela-
ció sentimental amb un
dels crims més salvatges de
la Transició: l’afusellament
de cinc obrers per part de
la policia de Fraga i Martín
Villa quan van ser obligats

català no en el terreny de la
tele, sinó en el del cinema,
ja que Llach: la revolta per-
manent podria considerar-
se una spin-off de Salvador,
la pel·lícula de Manuel
Huerga sobre Puig Antich. I
el personatge escollit per a
aquesta seqüela és l’encar-
regat de la banda musical
d’aquell producte, Lluís
Llach, que aquí es conver-
teix en protagonista abso-

C
om ja deveu saber, els
anglosaxons anome-
nen spin-off a aquelles

sèries de televisió els prota-
gonistes de les quals són
personatges secundaris
d’alguna d’anterior. Per
exemple, Frasier és una
spin-off de Cheers, de la
mateixa manera que Joey
ho és de Friends. Doncs bé,
aquest esquema comercial
apareix ara adaptat al cine
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Una ‘spin-off’ catalana

CarlosLosilla

a sortir d’una església de
Vitòria en què s’havien tan-
cat, amb molts més com-
panys, per defensar els
seus drets de treballadors.

En efecte, el productor i
el guionista també són els
mateixos de Salvador, així
com l’estètica escollida. Lluís
Danés, el director de Llach...,
així com col·laborador de
Huerga i del mateix cantau-
tor, fa servir un embolcall

superficialment postmo-
dern per explicar de quina
manera el cantant va arribar
a compondre Campanades
a morts basant-se en aque-
lla carnisseria. I ho fa a la
manera d’un retrat de Llach
en l’any del seu adéu dels
escenaris, ja que el respon-
sable de L’estaca esdevé
omnipresent, fins i tot per
sobre dels records i els testi-
monis dels familiars. Final-

ment, el fet que el concert
del 30è aniversari de la ma-
tança ocupi els darrers vint
minuts hauria de fer que
ens preguntéssim què és tot
això: una pel·lícula testimo-
nial o una hagiografia del
Noi de Verges.
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Vaig muntar El muntaplats
de Pinter el 1987. Acabava
d’arribar de París, on hi
havia estat 10 mesos amb
una beca que havia demanat
a l’ambaixada francesa. A la
tornada, en Fabià Puigserver
em va dir que volia que fes
un muntatge al Lliure. Li
vaig presentar dos textos
que havien caigut a les
meves mans durant aquesta
estada a París. Li van agra-
dar, però em va dir que pen-
sava que havia de buscar un
text que caminés sol, que no
em fiqués en embolics amb
un text complicat, que en

triés un que fos bo ja d’entra-
da i que em permetés fer el
que jo volia fer.

Vaig anar a casa meva i
vaigcomençaramirarcoses,
a pensar què era el que tenia
ganes de fer. I vaig veure la
llum:Pinter i,concretament,
Elmuntaplats.Livaigdir im-
mediatament; només hi
haviaun problema: l’obra du-
rava 25 minuts. Immediata-
ment Fabià va tenir una idea
fantàstica:EspectaclePinter.
Dues obres de l’autor dirigi-
desperdos jovesdirectorsen
un sol espectacle. I així va
néixer el projecte Pinter del
Lliure del 87.

Quan agafo un text és ine-
vitable omplir els personat-
ges de les meves experiènci-
es vitals, de la meva manera
de veure la vida. Sense això
no podria entendre les coses
que faig, no sabria esbrinar

què vull dir amb tot aquest
material que tinc al davant.

Em queda lluny a hores
d’ara aquell muntatge, però
hi ha coses que no he pogut
oblidar del procés de treball,
del procés de comprensió i
creació d’aquest muntatge.
De fet és un text que sovint
poso com a exercici als meus
alumnesdedirecciód’actors,
perquèésextraordinariel re-
corregut intern dels perso-
natges malgrat els silencis
als quals ells mateixos se sot-
meten. Dos personatges que
es troben en una situació
normal per a ells, una situa-
ció que es va fent absurda al
llarg de l’obra. Tot allò que
sembla un joc, amaga la rea-
litat més bèstia.

El muntaplats, un aparell
sense cara, sense identitat
aparent, però que ve de dalt,
d’algun lloc que ells desco-

neixen, posa Ben i Gus en
unasituació límit.Mentrees-
peren cadascú té el seu rol,
es tracten des d’aquest rol i
punt, tot està clar. L’arribada
de l’element exterior trasto-
ca aquesta situació. Els per-
sonatges estan obligats a en-
trar en un joc malgrat que el
joc no existeix. Aquest poder
és desconegut, força els per-
sonatge a triar el seu propi
destí però sota el seu peu.

És impressionant veure el
retrat humà d’aquests dos
matons a sou. La seva rela-
ció, com manipula el més
feble perquè és l’única ma-
nera de fer-se notar; com
s’amaga de la realitat el més
fort per continuar sent-ho.
Tot això es desprèn del llen-
guatge de Pinter. Com expli-
ca la influència d’aquesta
mena de poder en els éssers
humans, com decideix a-

quest poder sobre les pròpi-
es vides, com juga amb els
seus sentiments un munta-
plats pel sol fet que la vida
d’aquests homes és tan pre-
cària, tan dependent, que no
poden fer res més que doble-
gar-se traient el pitjor d’ells.

El 2001 vaig muntar Els
vells temps. Una altra joia. Jo
feia remarcar als actors les
pauses pinterianes. Són mo-
ments que els personatges
necessiten per encaixar allò
que acaben de sentir, per no
expressar el que els ha pas-
sat, i moments que necessi-
ten per preparar l’artilleria
per destruir l’altre a la míni-
ma que puguin i gairebé mai
directament.

Les relacions humanes en
les obres de Pinter són ri-
quíssimes. Inseguretats, au-
todefensa, rancúnia, reven-
ja…,totesaquellesarmesque

s’han d’utilitzar per poder
matar aquell que hagi tocat
mínimament la pròpia imat-
ge. Però Pinter no es queda
només en la capa personal,
individual. Ell retrata la soci-
etat, una societat burgesa
que defensa la pròpia imatge
acopsd’ironia,acopsdeven-
jança, una societat que no
sap viure sense que hi hagi
dominadors o, almenys, llui-
tadors pel poder.

En el seu discurs del dia
mundial del teatre, Pinter va
parlar del seu compromís
amb el món. Jo crec que Pin-
ter és intel·ligent, subtil, té
sentit de l’humor, no té pie-
tat amb l’ésser humà. És un
gran creador que ha influït
molt en la literatura dramà-
tica de la nostra era. ■

■ Carme Portacelli és direc-
tora escènica.

Assaig a Reus de l’obra pinteriana ‘Tornar a casa’, que, després de passar per la capital del Baix Camp, estarà un mes al TNC a partir de dimecres ■ TJERK VAN DER MEULEN


