
EL PUNT | Diumenge, 18 de novembre del 2007 CULTURA -  ESPECTACLES  29

El món de Peter Brook
s’expressa tant en la gran
pantalla com en el teatre,
dues disciplines, però, que
considera força diferents:
«En cinema el director és
un solitari. La càmera im-
posa un punt de vista per-
sonal i el plaer ve del fet de
tenir la responsabilitat to-
tal de l’obra; en canvi en
teatre és exactament al
contrari, perquè és un tre-
ball col·lectiu en què el di-
rector fa de guia com en
una expedició. La base del
teatre és reunir tants punts
de vista com sigui possible
i compartir-los amb el pú-
blic, d’aquí ve el plaer.»
Com a espectador prefe-
reix el cinema: «El mal
teatre és intolerable, però
una mala pel·lícula només
pot ser avorrida.»

Brook intenta portar el
principi del teatre al cine-
ma i trencar la visió unità-
ria: «A Marat/Sade, per
exemple, vaig treballar
amb diverses càmeres. Ai-
xò permet donar primer un
punt de vista unitari, i des-
prés trencar-lo.»

Després de Shakespea-
re, Txèkhov i Beckett són
els autors preferits del di-
rector anglès: «El primer
per la generositat immensa
que tenia per ser metge, i el
segon per saber trobar el
macrocosmos dins el mi-
crocosmos.» Pel que fa a
Brecht, l’aprecia però amb
certes reticències, perquè
té una opinió molt clara
sobre les seves Lehrstüc-
ken (peces didàctiques):
«En teatre ningú no té el

dret a prendre una actitud
superior respecte del pú-
blic, donar-li una lliçó.»
Per Brook el teatre ha de
tenir una altra funció: «És
com una cursa de braus,
una plataforma on xoquen
les visions i la reflexió ve a
posteriori, un cop ja som a
casa.»

Als seus 82 anys –vam-
bes, jaqueta de cuir negre,
camisa taronja– Brook no
té problemes a l’hora
d’amenitzar una trobada
amb la premsa fent disqui-
sicions sobre el te –«els
anglesos l’han destrossat
posant-hi llet i sucre»– i
contant anècdotes, encara

que només disposi de mit-
ja hora. Així, va explicar
com Jorge Semprún, que
va conèixer a través de la
seva amiga l’escriptora
francesa Marguerite Du-
ras, va estar a punt de de-
butar en el cinema a Mode-
rato cantabile (1960) però
va deixar-ho córrer per po-
der continuar, en ple fran-
quisme, creuant d’incòg-
nit la frontera espanyola:
«Al final el paper el va fer
el llavors desconegut
Jean-Paul Belmondo.»

Un Beckett lluminós
Sobre Beckett, de qui aca-
ba d’estrenar Fragments
en el Temporada Alta de
Girona, Brook té una visió
molt particular i personal.
Segons el director, que el
va conèixer personalment,
el dramaturg cercava per
sobre de tot la «puresa».
La identificació posterior
que s’ha fet de la seva obra
amb una visió pessimista i
desesperada de la vida és
un «malentès» –segons
Brook–, un fenomen de
l’època que va voler desta-
car només aquest aspecte:
«Beckett, no és gens pessi-
mista, sinó lluminós. No li
agradaven les sensibleries
ni la religiositat artificial
que havia patit com a habi-
tant de Dublín, i això és el
que buscava en la seva
obra.»

Mentrestant, Brook pre-
para la versió anglesa de
Tierno Bokar (2004) i té
un altre projecte teatral en-
tre les mans, del qual enca-
ra no vol avançar res.

«El mal teatre és intolerable;
el mal cine només és avorrit»

Peter Brook rep un homenatge de L’Alternativa, que projectarà 5 dels seus films

Peter Brook ahir, en un hotel de Barcelona. / ANDREU PUIG

� Diu que tant el teatre com el cine-
ma l’apassionen, però que com a es-
pectador prefereix el cinema, menys
arriscat. Justament per la seva tasca

V. GAILLARD / Barcelona rere les càmeres, el festival indepen-
dent de Barcelona L’Alternativa ret
un homenatge al director anglès Pe-
ter Brook, i projectarà cinc dels seus
films més emblemàtics, com ara Ma-

rat/Sade i The Mahabharata. De vi-
sita ahir a Barcelona, Brook va expli-
car que, per ell, tant el teatre com el
cinema han de confrontar punts de
vista per provocar la reflexió.

� La directora Carme Por-
taceli es declara una ad-
versària de l’esperit nada-
lenc: «El Nadal és terri-
ble.» Per això proposa, ara
que ja comencen a penjar
els llums de Nadal per tot
Catalunya, Josep & Ma-
ria, un text de perdedors
del dramaturg Peter Turri-
ni. La peça neix amb una
gira assegurada gràcies a
la participació com a pro-

ductors dels centres de Gi-
rona, Terrassa i Grano-
llers, i amb el suport de la
Nau Ivanow. L’obra es re-
presenta avui a Terrassa,
després que ahir s’estrenés
a Girona. El director del
Centre d’Arts Escèniques
de Terrassa (CAET), Pep
Pla, aspira a enfortir
aquestes complicitats que
demostren el treball rigo-
rós al territori.

Josep i Maria són dos

personatges oblidats. Cap
dels dos ha trobat el seu
amor. Josep és un excomu-
nista que ara sobreviu fent
de guarda de seguretat en
uns grans magatzems. Ma-
ria és una excorista (que
acaba de ser apartada del
seu nét pel seu propi fill)
que treballa de dona de fer
feines. Tots dos es troben
en una inusual nit de Nadal
a la feina. Com si fossin
uns esquàters, decideixen

fer-se la festa per a ells ma-
teixos. Tot i que el centre
és tancat, la gravació de
nadales i d’ofertes de pes-
sebres continua sonant
pels altaveus. Turrini fa
una crítica a la societat ca-
pitalista que rebutja la gent
gran i que es construeix a
partir de l’èxit professio-
nal i econòmic. La peça es
va estrenar als anys 70 i
fins ara mai s’havia fet a
Catalunya.

Portaceli presenta el drama «Josep &
Maria», una peça crítica amb el Nadal

J.B./ Barcelona

onny Rollins ha quedat en la història del jazz
com una figura d’estampa i bufera colossal.
És també una de les escasses icones de l’èpo-

ca llegendària d’aquesta música, aquella en què es
van trencar motllos, que encara es poden veure pas-
sejant avui dia, qualsevol nit, per algun escenari
d’arreu del món. Això sí, al jazzista de Harlem se
l’ha d’escoltar en format de concerts i festivals, ja
retirat de les sessions en clubs de distàncies més
curtes i durades més llargues.

Conscients de tot això, els melòmans van esgotar
les entrades del Palau de la Música en un dels punts
culminants de l’atapeït Festival de Jazz d’enguany.
Quan, amb uns deu minuts de retard, el locutor va
donar la benvinguda a l’autor de Saxophone Colos-
sus, 17 anys després d’haver tocat a la ciutat en el
mateix festival, l’emoció era palpable i l’ambient
era d’oïdes voraces. I a pesar de la dimensió mítica
del personatge, al Palau va brillar un sextet perfec-
tament equilibrat i conjuntat. Simpàtic i receptiu, el
saxofonista nord-americà (77 anys, ulleres de sol,
lleugera coixesa i atapeïda barba blanca) va repartir
joc entre els seus músics, començant pels fidels
Clifton Anderson (trombó) i Bobby Broom (guitar-
ra), i seguint per Bob Cranshaw (baix) Willie Jones
(bateria) i Kimati Dinizulu (congues). El trombó
d’Anderson va secundar i reforçar en tot moment el
saxo del mestre, mentre que la guitarra de Broom,
assegut en un extrem de l’escenari, sonava fanta-
siosa i atrevida quan li tocava. Per la seva banda, els
minimalistes solos de Dinizulu a les congues van
merèixer alguns dels aplaudiments més intensos.
Caminant entre tots ells, Rollins, precursor al seu
dia dels trios jazzístics sense piano, anava donant
torns, puntuant amb el seu saxo tenor entre frase i
frase, amb més elegància, economia de mitjans i
subtilitat que no pas força. Més que buscar un llu-
ïment individual, Rollins semblava disfrutar d’allò
més quan aconseguia articular un diàleg d’intensi-
tat creixent amb el seu guitarrista o quan explorava
subtils ambients atmosfèrics amb les congues.

El repertori es va moure entre la calidesa infec-
ciosa del calypso (el seu St. Thomas, del 1956, té
una gràcia i un swing irresistible) i tempos més
tranquils i propers als aires de la balada i el blues.
En total, una hora i mitja i sis temes, on no hi va fal-
tar Someday I’ll find you com a mostra del seu disc
d’estudi més recent, Sonny Please. L’entusiasme es
va desfermar cada vegada que Rollins aguantava la
nota al màxim per rematar un número. El saxofo-
nista, en definitiva, va deixar clar que el fet de ser
un gegant no li impedeix viure el dia a dia, i el pú-
blic ho va viure com una festa i un reconeixement.
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Reconeixement
d’un gegant

� Lloc i dia: Palau de la Música. 16 de novembre. 39

Festival Internacional de Jazz de Barcelona
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Sonny Rollins durant un concert. / EL PUNT




