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● A la ja clàssica roda de
premsa de valoració del
Festival Internacional de
Benicàssim (FIB), un dels
organitzadors, José Luís
Morán, declarava que
aquest ha estat «l’any dels
rècords», amb 200.000
persones. També acredita
el seu bon funcionament
que en una situació de pe-
rill com la viscuda el pas-
sat divendres amb les for-
tes ventades, el públic va
tenir una reacció exemplar
i la posada al dia de les ins-
tal·lacions va ser digna
d’elogi. El que sí que ha
canviat en les darreres edi-
cions del festival és el per-
fil del públic i l’orientació
del festival. Que es fes pa-
gar per tenir els horaris de
les actuacions o l’elimina-
ció del diari gratuït del fes-
tival són exemples del ta-
rannà que està prenent el
festival. Abans, l’estereo-
tip del fiber era el d’un noi
amb ulleres de pasta més
interessat a descobrir no-
ves propostes que no pas
en els caps de cartell. En
l’actualitat el que es veu
més entre el públic són es-
trangers amb la pell de co-
lor de gamba, beguts i amb
ganes de passar-ho bé si-
gui el que sigui el que hi ha
damunt de l’escenari.

The Killers va ser el re-
clam més important de la
darrera jornada del festi-
val, un grup que va sortir a

arrasar amb el hit més
punyent de la seva carrera,
Human, i declarant que
«aquesta nit som vostres».
El guió utilitzat no va dife-
rir gaire de l’escenificat el
passat mes de març a
l’Olímpic de Badalona.
Força diferent va ser l’ac-
tuació de Pete Doherty a la
mateixa hora. Ben mudat i
convenientment ebri, en
aquesta ocasió va fer una
actuació força digne i ac-
ceptable. El politoxicò-
man (viu) més famós del
rock va ser rebut pels seus
compatriotes amb una plu-
ja de gots de cervesa.

A la tarda, poder veure
amb poques hores de dife-
rència Calexico i Giant
Sand va servir per com-
provar la diferència de cri-
teris entre Howe Gelb,
Joey Burns i John Conver-
tino que els va distanciar.
Els primers van acabar
cantant Manu Chao davant
de milers d’espectadors i
els altres predicant en el
desert davant d’uns cente-
nars de seguidors. Per la
seva banda Psychedelic
Furs va demostrar ser un
entranyable i entendridor
anacronisme dins del FIB.
La sueca Likke Li va sortir
reforçada en el seu paper
de nova diva indie mentre
que TV on the Radio van
oferir un impressionant es-
pectacle amb una mescla
explosiva de funk amb
rock de combat, soul i
jazz.

The Killers i Pete Doherty
clouen a Benicàssim
«el FIB dels rècords»

XAVIER MERCADÉ
Benicàssim (Plana Alta)

● Ahir es va començar a
construir l’edifici annex al
Museu Picasso que serà la
seu del nou centre d’estu-
dis i investigació del llegat
del geni malagueny. Con-
cebut per l’arquitecte Jordi
Garcés, el nou immoble,
que està situat a la con-
fluència de la plaça Jaume
Sabartés amb el carrer
Flassaders, tindrà una su-

perfície de 1.721,3 m², dis-
tribuïts en tres nivells: so-
terrani, planta baixa i pri-
mera planta.

La planta baixa es desti-
narà a recepció i tindrà es-
pais habilitats per fer-hi
activitats diverses, mentre
que la primera planta aco-
llirà el nou centre de docu-
mentació, l’arxiu i la bi-
blioteca del museu. El so-
terrani serà per a ús intern.
Arquitectònicament inde-

pendent de l’actual seu del
museu, la nova construc-
ció permetrà establir una
relació més estreta amb
l’entorn. L’edifici està
pensat com un contenidor,
amb la façana de vidre,
protegida per un voladís,
que interrelacionarà l’in-
terior amb l’espai exterior.

L’ampliació del Museu
Picasso de Barcelona farà
que hi hagi una doble via
d’accés a la institució, per

la plaça Jaume Sabartés i
pel carrer Montcada –l’ac-
tual–, fet que permetrà
descongestionar el punt de
trobada tradicional dels vi-
sitants.

L’empresa OHL
(Obrascón, Huarte, Lain)
executarà el projecte amb
un pressupost d’uns 4,4
milions d’euros, i amb un
termini d’execució previst
d’uns setze mesos. És a
dir, s’acabarà l’any 2011.

Comencen les obres de construcció
de l’edifici annex al Museu Picasso
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estupidesa humana és
infinita. Ho va dir Ein-
stein, en un dels seus

aforismes més cèlebres. Ho de-
mostren fets com l’alliberament, el
1990, de l’assassí en sèrie austríac
Jack Unterweger, com a resultat
d’una campanya orquestrada per
l’esquerra austríaca, que va quedar
retratada, perquè l’home escrivia
bé i era atractiu per a les dones, a
les quals tenia el do de fascinar.
Aleshores va ser considerat un ex-
emple de l’èxit del sistema en ma-
tèria de reinserció. A Fegefeuer,
l’autobiografia escrita a la presó,
on es va estar 15 anys, des del
1975, després d’assassinar una no-
ia alemanya de 19 anys, crim pel
qual va ser condemnat a cadena
perpètua, Unterweger va explicar
la seva veritat. És d’aquesta obra
que parteix l’autor del text de l’es-
pectacle que va inaugurar dissabte
el Festival Castell de Peralada, The
infernal comedy, plantejat com
una mena d’acte promocional del
nou llibre del mateix Unterweger,
un autèntic monstre, encarnat per
un altre monstre, en aquest cas de
l’escena, l’actor nord-americà
John Malkovich. A partir de Fege-
feuer, un material força suggeri-
dor, Michael Sturminger fa hipòte-
sis sobre els motius de l’assassí per
matar, sobre la seva relació amb les
dones i la fascinació que exercia
sobre elles, sobre el procés que va
acabar amb al seu alliberament, i fa
reflexions sobre la deformació de
la realitat en l’època d’internet.
Com els reus del nostre país, que
veuen com se’ls redueix la pena

L’

per fets com practicar balls regio-
nals o fer sudokus sota la tutela
d’un educador, Unterweger va
veure clar que escriure seria el seu
passaport cap a la llibertat, i s’hi va
aferrar, fins que va aconseguir el
seu objectiu i va ser acollit en el si
de l’alta societat vienesa. Després,
tornaria a assassinar, fins a una
dotzena de vegades. Aquest és el
psicòpata que ens presenta Stur-
minger i que serveix amb intel·li-
gència John Malkovich des de l’es-
cenari, en anglès, imitant l’accent
germànic, en un discurs no exempt
d’un peculiar sentit de l’humor,
mostrant les diverses cares d’un
personatge llibertí i, en el fons,
malgrat difondre tot el contrari,
misogin fins a la medul·la.

A tall de rerefons emocional, el
discurs d’Unterweger, fil principal
de l’espectacle, està acompanyat
de la interpretació de peces i àries
de Gluck, Boccherini, Vivaldi,
Beethoven, Haydn, Mozart o Von
Weber, per part de l’Orchester
Wiener Akademie i les sopranos
Bernarda Bobro i Aleksandra Za-
mojska, el rol de les quals en

aquest espectacle és el de les diver-
ses dones que s’han relacionat amb
l’assassí.

El problema més greu del mun-
tatge és que de l’escenari no en surt
res més que l’habilitat de Malko-
vich per omplir-lo, per centrar totes
les mirades malgrat la immensitat
de la caixa negra de Peralada. No hi
ha res que emocioni, que commo-
gui, no hi ha sentiments i doncs, la
transformació de l’ànima, tan ne-
cessària perquè un espectacle sigui
inoblidable. En això hi té molt a
veure que el vincle entre el text i la
selecció musical és més aviat feble.
L’òpera, i en menor mesura la mú-
sica simfònica, amplificades, són
matèria sensible, perquè el so de
l’orquestra va ser prim, i les veus
de les sopranos, especialment
d’Aleksandra Zamojska, resulta-
ven distorsionades. Un últim de-
tall, pràctic, si volen, i fruit de la
més absoluta incompetència en
llengua anglesa: el panell de subti-
tulació no pot estar a quinze metres
d’alçada i fora del camp de visió de
més de mitja platea. L’altra mitja
encara se’n sent, de les cervicals.

� Idea i concepte: Birgit Hutter,
Martin Haselböck i Michael
Sturminger.
Text: Michael Sturminger.
Concepte musical i direcció
musical: Martin Haselböck.
Direcció escènica: John
Malkovich i Michael Sturminger.
Interpretació: John Malkovich,
Bernarda Bobro (soprano),
Aleksandra Zamojska (soprano) i
Orchester Wiener Akademie.
Lloc i dia: 18 de juliol del 2009,
Festival Castell de Peralada.

teatre | «the infernal comedy»

DANI CHICANO

Dos monstres

Unterweger-Malkovich i la soprano Bernarda Bobro. / MIQUEL GONZÁLEZ


