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Isabel Gandullo i Sarró
Cap del Departament de Serveis Tècnics
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● Constàncies pioneres,
l’espectacle que el grup
valencià Al Tall ha cons-
truït al voltant de Jaume I
tot inspirant-se en les pa-
raules del rei quan reptava
l’honor dels seus cavallers
que no es decidien a tirar
endavant en l’inici de la
complicada batalla de Por-
topí, obrirà avui a Vilano-
va i la Geltrú la 29a edició
del Festival Internacional

de Música Tradicional i
Popular (FIMPT). Al Tall,
una formació amb 34 anys
d’història, tindrà avui de
convidats Jan Maria Car-
lotti i Tomeu Penya.

El FIMPT, que durarà
fins diumenge, s’ha pro-
posat fer un salt cap al gran
públic amb la visita de dos
noms que brillen amb llum
pròpia: Diego el Cigala,
que presentarà el seu nou
disc, Dos lágrimas, demà

a la plaça de la Vila, i la cu-
bana Omara Portuondo, en
plena gira de commemora-
ció dels seus seixanta anys
en l’ofici, que actuarà diu-
menge. La jornada de
clausura del festival, d’al-
tra banda, servirà també
per aproximar-se a Lo riu
–una producció del Taller
de Músics amb Miquel
Gil, Eliseo Parra i Lídia
Pujol– i per acomiadar l’a-
clamada gira de Les can-

çons tel·lúriques, del sol-
soní Roger Mas.

La mostra, nodrida de
38 activitats amb 21 for-
macions diferents, presen-
tarà també durant aquest
cap de setmana els monjos
tibetans de Tashi Lhumpo
i la Jaipur Kawa Brass
Band (una ambaixadora
musical de Rajasthan pro-
pera a l’univers de Bolly-
wood), així com diferents
tertúlies i cercaviles.

La commemoració que Al Tall fa dels
800 anys de Jaume I obre avui el FIMPT
EL PUNT / Vilanova i la Geltrú

L’austríac Johann Jack
Unterweger (16 d’agost
del 1951-29 de juny del
1994) va ser un assassí
convicte, que l’any 1974
va ser condemnat a cadena
perpètua per un salvatge
assassinat que va cometre
sobre una noia alemanya
de 18 anys a qui va acabar
estrangulant. A la presó,
Unterweger va escriure
contes, obres de teatre i
poemes i també la seva au-
tobiografia, la qual cosa va
fer que tingués el suport de
la intel·lectualitat d’es-
querres austríaca i, segons
explica Malkovich, el par-
tit socialista «el va voler
posar com a exemple de
les bondats del sistema de
reinserció». Unterweger
va tenir fins i tot el suport
de la Premi Nobel Elfriede
Jelinek, la qual, com tants
d’altres, va fer peticions de
perdó. Després de 15 anys
de presó, el 1990, i essent
un personatge elogiat i ad-
mirat, acceptat com a igual
en l’alta societat vienesa,
Unterweger va ser allibe-
rat. Posteriorment va esde-
venir sospitós d’assassinar
un creixent nombre de
prostitutes a Viena, Graz,
Praga i Los Angeles, on va
viatjar per escriure sobre
la prostitució. Sospitosa-
ment, tres de les prostitu-
tes amb què s’havia entre-
vistat van aparèixer assas-
sinades, i els indicis i les
proves apuntaven directa-
ment Unterweger. L’as-
sassí va ser arrestat a Mia-
mi i extradit a Àustria, on

va ser acusat i condemnat
per onze casos d’homicidi,
i es va suïcidar penjant-se
a la seva cel·la.

Personatge atractiu
El personatge d’Unterwe-
ger dóna joc per a una peça
teatral o musical, ja que
exercia una fascinació més
que notable en els seus
contemporanis i, especial-

ment, sobre les dones.
Aquesta fascinació és pri-
mer pel fet, i segons Mal-
kovich, que fos «encimbe-
llat pel partit socialista
d’Àustria com a exemple
de reinserció, com a cons-
tatació que hi ha una possi-
bilitat de rehabilitació i
que tothom té dret a una al-
tra oportunitat»; i segon,
perquè «era un home culte

i molt atractiu per a les do-
nes, ja que els agradava
molt i volien ajudar-lo»,
com si estigués desvalgut.
Hi ha un tercer element,
diu Malkovich, que és el
fet que «tothom és capaç
d’exercir violència i molta
gent és capaç d’assassi-
nar», per acabar asseve-
rant que la societat «sem-
pre s’interessa» per histò-

ries com aquesta. Per Mal-
kovich, una part de l’inter-
ès del personatge és que
«ens recorda tot allò de do-
lent que pot sortir de l’in-
terior d’una persona».

La peça comença amb el
mateix Unterweger llegint
la seva última obra, escrita
després de la seva mort,
The infernal comedy, i en-
tre monòleg i monòleg es
van succeint les escenes
interpretades per l’actor i
una o les dues cantants, les
sopranos Bernarda Bobro
i Aleksandra Zamojska.
Cadascuna de les peces o
àries que s’interpreten re-
presenten expressions
emocionals, com ara ale-
gria, odi, amor, dolor, de-
sig i admiració, que és el
símbol de les diverses re-
lacions d’Unterweger amb
les dones. Aquest cop, re-
marca el personatge a es-
cena, serà l’únic que es-
criurà paraules sinceres
que no havien estat pre-
sents en la seva obra en vi-
da, ja que el més petit ras-
tre d’honestedat aleshores
l’hauria enviat a la presó
per sempre. Malkovich va
explicar que l’escenogra-
fia hi és mínima: una taula,
un got d’aigua i alguns ex-
emplars de l’edició de la
novel·la. El maig del 2007
es va fer l’estrena mundial
de The infernal comedy a
Los Angeles: posterior-
ment s’ha pogut veure a
Viena i, després de Perala-
da, hi haurà funcions a Pa-
rís, Londres, Hamburg i
Baden-Baden.

Malkovich: «Tothom és capaç d’exercir
violència i molta gent, d’assassinar»

L’actor inaugura demà el Festival de Peralada amb «The infernal comedy», la història d’un assassí en sèrie

John Malkovich, ahir, a la seu de la SGAE, a Barcelona. / LUIS ALBERTO VILLALBA

● L’actor i director nord-americà John Malko-
vich inaugura demà (22 h) la 23a edició del
Festival de Peralada amb l’espectacle teatral i
operístic The infernal comedy, una peça escrita

DANI CHICANO / Barcelona per Michael Sturminger que es basa en la vida
real d’un assassí en sèrie austríac, Jack Unter-
weger, que es va suïcidar a la presó l’any 1994.
Malkovich, que ahir va ser a Barcelona per pre-
sentar l’espectacle, afirma que «tothom és ca-

paç d’exercir violència i molta gent és capaç
d’assassinar». John Malkovich encarna Unter-
weger a escena, acompanyat de dues sopranos i
una orquestra que interpretaran obres de
Gluck, Vivaldi, Haydn i Mozart.

Convit fa una
crida a la unitat
de la llengua com
a eina de cohesió
● Girona. Convit, el I
Congrés de Serveis
Lingüístics de Territo-
ris de Parla Catalana, es
va inaugurar ahir a
l’Auditori de Girona
amb una crida a la uni-
tat de la llengua. El plat
fort de la jornada va ser
la intervenció de l’úl-
tim Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes,
Joan Solà, que va la-
mentar-se d’un país on,
en qüestions de llen-
gua, «es dubta contí-
nuament, dubta tothom
i sobre qualsevol qües-
tió». Malgrat tot, va en-
coratjar els assistents
assegurant que el nivell
de la lingüística catala-
na és alt, i va fer una cri-
da a no barrejar la feina
dels lingüistes amb la
dels pedagogs i els polí-
tics. «Cadascú la seva
feina», va insistir. Se-
gons la seva opinió, la
llengua catalana neces-
sita un país «que digui
‘no’ amb fermesa a l’al-
moina i a la folkloritza-
ció», i que abandoni el
sentiment actual de po-
ble sotmès. Finalment,
per als professionals de
l’ensenyament de la
llengua, un consell:
«L’assignatura de cata-
là no pot consistir a fer
odiar la llengua.»

Al seu torn, Bernat
Joan, secretari de Polí-
tica Lingüística, va dir
en la sessió inaugural:
«Avui som davant d’un
altre repte: aconseguir
que el català sigui la
llengua comuna en una
societat que té moltes
llengües i ciutadans de
procedència diversa. La
política lingüística és
també una política soci-
al, perquè garanteix la
igualtat d’oportuni-
tats.» / X.C. / C.R.


