
AVUI38 DISSABTE, 4 D’AGOST DEL 2007Cultura i Espectacles

Són filons que caldria explo-
rar des de les pors que ame-
nacen la societat actual. La
passió amorosa com a força
imparable i destí fatal, que
s’imposa per damunt de les
convencions, que ultrapassa
tot límit, podria haver tingut
un eco més vívid en l’avui.
Després hi ha l’escenografia
que potser volia evocar els
murs de color porpra dels
palaus antics, però que la
pàtina xarolada i la il·lumina-
ció enlluernadora ens reme-
ten a un decorat de peep-
show. El vestuari fa feredat:
amb la voluntat de situar-se
en temps immemorials, és
tan poc dúctil que sembla
tret d’un ball de disfresses
carrincló confeccionat a l’es-
til de les Falles. Els actors
masculins fan com que llui-
ten amb una mena de movi-
ments coreogràfics coents.
Sovint ensenyen l’os en un
muntatge sense carn escèni-
ca, reflex de la mediocritat
que, amb poques excepci-
ons, ha caracteritzat el Grec.
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Fedra, DE JUAN MAYORGA. TEA-
TRE GREC, 1 D’AGOST. GREC 07

C
om s’explica que en un
marc tan adequat per a
la tragèdia com l’hemi-

cicle del Grec i amb un per-
sonatge tan clàssic com
Fedra, l’espectacle que clou
el festival d’estiu sigui tan
gris? El gavadal de desen-
certs poc es pot neutralitzar
amb tot el magnetisme de la
protagonista, una Ana Belén
que empeny Fedra amb dig-
nitat i correcció; quan ella no
és a escena la davallada re-
sulta espectacular.

Considerem Juan Mayor-
ga com un dels millors dra-
maturgs castellans d’avui,
però decididament no li es-
cauen les adaptacions dels
clàssics. Amb Fuenteovejuna
(2005) ens va fer la que vam
qualificar com a versió bor-
bònica de Lope, d’una asèp-
sia exasperant; ara ens engi-
pona una Fedra de Terra Mí-
tica, escrita, sí, amb un
elevat to poètic, però que
oblida els referents d’actuali-
tat. Fedra està sota sospita
perquè és estrangera i els
súbdits, en absència de
Teseu, la vigilen amb tota
suspicàcia, mentre que Hi-
pòlit és un ginòfob perillós.
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J
a hi tornem a ser.
L’agost és temps de (fal-
sos) viatges i, per tant,

de (fals) cosmopolitisme. El
fet ha experimentat una
evolució, però. Fa una dè-
cada es tractava de sem-
blar un anglès o un nord-
americà ric que estava fac-
turant el seu equipatge a la
zona vip d’un aeroport in-
ternacional. De fet, un cos-
mopolita com Déu mana
havia de fer cara d’aeroport
–una habilitat que, des d’un
punt de vista tècnic, presen-
ta serioses dificultats–. La
cara de zona vip d’aeroport
s’aconseguia llavors mirant
tothom amb una barreja de
desconfiança, menyspreu,
curiositat i suficiència (si fa
no fa, el posat que feia John
Wayne als westerns quan
es dirigia a un mexicà o a
un negre). Aquesta manera
d’anar pel món era, proba-
blement, el darrer vestigi
de l’era victoriana. Potser
per això, els múltiples deta-
llets de mal gust dels aero-
ports –el blau marí i els
horrorosos botons daurats
dels pilots, els uniformes de
les hostesses, el kitsch de

Cara d’aeroport
luxe dels duty free, etc– re-
cordaven vagament els in-
teriors burgesos de les dar-
reries del segle XIX.

Com han canviat aquests
no-llocs en menys de deu
anys! Els vells tics estètics
continuen, esclar, però la
realitat és una altra. Consta-
to que la gent està més ner-

viosa, i no crec que sigui per
l’amenaça del terrorisme in-
ternacional: simplement, no
es pot fumar. També veig
que els clàssics novel·lots
d’aeroport –les entranya-
bles edicions econòmiques
de Penguin Books– han
estat sepultats pels MP3. Es
tafaneja pel duty free, però
no observo gaire gent amb
aspecte de treure la cartera.
La cara d’aeroport és ara
una altra, molt més propera
a la cara d’estació d’autobu-
sos de capital de comarca.
Signes eteris.

Als aeroports, els
MP3 han substituït
els novel·lots de
Penguin Books

El bo i el fals
Els Estats Units troben un nou Van Gogh amagat sota
un paisatge i Austràlia reconeix la falsedat d’un retrat
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Avui, al món, hi ha tants
Van Gogh com n’hi havia
ahir. Tot i que la descoberta
d’una peça del pintor a Bos-
ton va fer pensar que el seu
catàleg augmentava, el re-
coneixement paral·lel de la
falsedat d’una de les seves
obres, a Victoria (Austrà-
lia), va retornar el nombre
de quadres coneguts del
pintor holandès a la seva
xifra de partida.

La troballa del nou Van
Gogh, titulat Vegetació sal-
vatge, es va fer amb motiu
d’un examen de raigs X del
quadre El barranc, que té el
Museu de Belles Arts de
Boston. L’oli amagava una
sanguina que el pintor
havia dibuixat sobre la ma-
teixa tela quatre mesos
abans.

El nou Van Gogh arriba
en un moment molt oportú,
ja que es podrà mostrar en
una exposició de dibuixos

de l’artista que es durà a
terme a Amsterdam, a par-
tir de la setmana vinent i
fins al 7 d’octubre.

En el moment que Van
Gogh va pintar aquesta ve-
getació escabellada, l’artis-
ta estava confinat en l’asil
de Saint-Rémy, on tenia
l’autorització del seu germà
Theo per sortir a pintar pai-
satges. D’aquesta època són
els seus coneguts camps de
blat, que poden recordar la
peça trobada.

El cap no és seu
En canvi, el que sí que sem-
bla un Van Gogh però no ho
és el quadre Cap d’home,
que va arribar a Austràlia el
1939 en el marc d’una ex-
posició de peces de Keith
Murdoch, pare del magnat
de les comunicacions Ru-
pert Murdoch.

Ahir els experts del
Museu Van Gogh d’Amster-
dam van fer pública la con-
clusió que el quadre de la
Galeria Nacional d’Art de

Victoria, a Austràlia, no és
obra del pintor holandès.
Ho reconeixia el seu direc-
tor, Gerard Vaughan. Se-
gons els especialistes, hi ha
diferències d’estil que
apunten que probablement
és obra d’un contemporani
de l’artista. De tota mane-
ra, el director australià
constata que no hi ha pro-
ves d’una falsificació pre-
meditada.

Resulta que aquest re-
trat anònim era l’única
peça del cèlebre pintor en
mans de la Galeria Nacional
d’Art de Victoria, que
l’havia adquirit el 1940 per
2.196 lliures. Actualment
es valora en uns 21,5 mili-
ons d’euros.

L’autoria de la pintura va
ser posada en dubte pel ro-
tatiu londinenc Sunday
Times després que s’expo-
sés a la Dean Gallery
d’Edimburg, amb motiu de
la mostra Van Gogh i Gran
Bretanya: col·leccionistes
pioners. Ho van encertar. ■

Vaughan va
reconèixer la
falsetat del
retrat mentre a
Boston
s’analitzava
radiològicament
una nova peça
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(AFP) / VAN GOGH
MUSEUM

El director del
museu australià
diu que no hi ha
proves d’una
falsificació
premeditada




