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l Lliure enceta la nova temporada amb una
proposta magnífica. El 17 de juny del 1972
esclata l’escàndol Watergate. La seu del Partit

Demòcrata estava situada en aquest edifici, on cinc
homes van ésser detinguts mentre tractaven d’instal-
lar equips electrònics d’espionatge. Eren temps de
campanya electoral i entre els detinguts hi havia el
cap del servei de seguretat del president Nixon; mal-
grat l’escàndol, va ser reelegit, però temps després va
ser acusat per la Cort Suprema d’obstruir la justícia i
d’utilitzar la CIA i l’FBI amb fins polítics. L’agost
del 1974 va renunciar al seu càrrec, però mai va ser
jutjat. Tres anys després, concedeix una sèrie d’inter-
vius a David Frost, presentador de televisió, a canvi
de 600.000 dòlars. El relat en clau d’aquestes fantàs-
tiques converses és el que Peter Morgan va convertir
en una excel·lent dramatúrgia.

Àlex Rigola defineix la posada en escena com una
narració cinematogràfica amb recursos teatrals i
realista, però a mi em sembla més una narració teatral
amb recursos televisius explícits, de manera que
aquests componen un espai visual paral·lel que atreu,
de manera potent, la mirada de l’espectador. Així re-
corre al primer pla, on l’expressió de l’actor és molt
més definida i propera; una via televisiva, en definiti-
va, senzilla, fàcil i pròxima, que comporta al públic
haver de decidir-se, puntualment, vers la pantalla o
l’escena. Aquest recurs de vegades és magnífic i dó-
na un joc molt viu, a més comporta una línia molt de-
finida a l’espectacle, que lliga formidablement teatre
i televisió. L’espai escènic és impecable, una delícia.
Petits actes o esquetxos es van succeint conformant
la història, són espais molt definits i d’una evocadora
estètica americana dels anys setanta molt cuidada. La
veu d’un narrador ens introdueix en els esdeveni-
ments de manera lineal, entrant i sortint de les esce-
nes. Un tempo suggestiu dóna un ritme precís per a
una meditació bàsica i necessària. Els diàlegs són un
seguit de reflexions sobre el poder polític, la fama, els
diners, l’ètica i la corrupció, paraules que van dibui-
xant l’ànima d’uns personatges emmascarats i sèp-
tics que acaben topant amb la veritat. Hi ha dos perso-
natges cabdals: Nixon, que resulta ser un intel·lectual
perillós i cínic, però capaç de convèncer-nos revestit
sota la seva pell d’aparença noble i educada, un ca-
ràcter, malgrat tot, que acaba fascinant; i Jim Reston,
l’escriptor intel·lectual, obsessionat per l’odiosa fi-
gura del president i que busca amb obstinació la hu-
miliant confessió pública d’aquest. Malgrat l’abomi-
nable retruny dels micròfons, Andreu Benito, Joan
Carreras i Lluís Marco esdevenen excepcionals, la
seva actuació és d’una meravellosa credibilitat, con-
tinguda, veraç, broden els personatges de manera es-
plèndida. Moralment ineludible, estèticament irre-
protxable. Una cita obligada amb la veritat històrica.
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Watergate
� Autor: Peter Morgan

Direcció: Àlex Rigola
Intèrprets: Chantal Aimée, Amanda Baqué, Andreu
Benito, Joan Carreras, Oriol Guinart, Lluís Marco,
Jordi Puig Marpons, Jose Novoa, Òscar Rabadan,
Santi Ricart, Nina Uyà (vídeo: Neus Ballbé)
Dia i lloc: dijous, 17 de setembre (fins al 18
d’octubre) a la Fabià Puigserver del Teatre Lliure.

JOAQUIM ARMENGOL

Marco, Nixon, en un moment de l’espectacle./ ROS RIBAS Fa nou anys, a propòsit del
65è aniversari del casa-
ment dels seus pares, Lluís
Miñarro els va voler fer un
regal: un retrat pictòric en
què el productor posa junt
amb el pare, que té a les
mans un avió de joguina, i
la seva mare, que agafa
una nina. Tres setmanes
després d’acabar el retrat,
el jove pintor que va fer-lo
va suïcidar-se. Miñarro,
només amb una càmera i
una tècnica de so, havia
enregistrat el procés de
creació del retrat mentre
els pares (sobretot la mare,
una vital i loquaç dona
d’origen andalús que dóna
poques entrades al seu ho-
me, un català discret que,
als 97 anys, just va morir
fa tres setmanes) recorda-
ven moments de la seva
llarga vida comuna. Però,
davant de la mort del pin-
tor, Miñarro (que ha pro-
duït films de Recha, Gue-
rín i Albert Serra, entre
d’altres) no va tenir ànims
per muntar el material, ro-
dat en una sola presa i sen-
se més posada en escena
que la relativa al retrat pic-
tòric. Passat el temps, ha
decidit presentar el resul-
tat d’aquest doble retrat.

Ho ha fet perquè, més en-
llà del seu valor íntim i fa-
miliar, hi ha el testimoni
d’una generació que, a
l’entorn dels 90 anys, està
condemnada a desaparèi-
xer aviat amb la mort dels

últims supervivents. Una
generació marcada per
l’esclat (així ho defineix la
mare, que recorda la pro-
clamació com una festa)
de la II República, la Guer-
ra Civil, la repressió fran-

quista (el pare Miñarro va
ser reclòs en un camp de
concentració a Galícia), la
desinformació sexual, la
separació radical dels rols
masculins i femenins, les
interminables jornades la-
borals.

El panorama de la distri-
bució cinematogràfica fa
sospitar que Familystrip té
poc futur a les sales co-
mercials. És una llàstima.
Per això, els festivals te-
nen sentit més enllà de la
seva funció industrial: fan
visibles films com aquest,
encara que sigui en una
secció marginal.

Pel que fa a l’aparador
de la secció oficial, ahir es
va exhibir Making plans
for Lena, un desorientat
drama del director francès
Christophe Honoré a pro-
pòsit del moment incert
que viu una dona (Chiara
Mastroianni) després de
separar-se del seu marit, i
un film xinès dirigit per Lu
Chuan que vol recrear amb
tota la cruesa, però caient
en un cert esteticisme de
l’horror, els inicis de
l’ocupació japonesa de la
Xina en entrar l’exèrcit a
Nanjing, aleshores capital
del país.

Lluís Miñarro du a Sant Sebastià
un emotiu retrat dels seus pares

Chiara Mastroianni presenta en secció oficial el nou film de Christophe Honoré

El productor català Lluís Miñarro. / ORIOL DURAN

● De manera discreta, però amb im-
pacte emotiu, el productor català
Lluís Miñarro ha dut a Sant Sebastià
un retrat cinematogràfic dels seus

IMMA MERINO / Sant Sebastià pares que apunta el de tota una gene-
ració. Programada a Made in Spain,
en la seva primera projecció pública
a l’Estat després de presentar-se a
Karlovy Vary, Familystrip és una de

les sorpreses més agradables d’un
festival que ahir va exhibir a concurs
un dur film xinès sobre l’ocupació
japonesa l’any 1937 i un drama fami-
liar francès amb Chiara Mastroianni.

l conjunt català Diletto Ca-
merata oferia l’al·licient
d’interpretar un dels quar-

tets de Quantz (1697-1773) editats
l’any 2005. Quantz dominava bé el
violí, l’oboè, la trompeta i el clave-
cí, però potser el que l’ha fet més
conegut són els més de 300 con-
certs per a flauta, cordes i baix con-
tinu i també el seu tractat sobre
flauta travessera. Músic de la cort
de Frederic de Prússia des de 1741,
sembla que els quartets són ante-
riors i demostren una frescor sor-
prenent en un compositor de la de-
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nominada transició entre el barroc
i el clàssic. El conjunt va excel·lir
en el Quartet en Re M QV 4:10 i en
l’Allegro d’un altre quartet que van
oferir com a propina. Galvanitzats
per l’oportunitat d’interpretar una
bella obra poc escoltada, van de-
mostrar les seves bones possibili-
tats interpretatives.

Tots els països acostumen a des-
tinar molts recursos al repertori
simfònic i, en canvi, molt menys a
música antiga i barroca, que té un
recorregut històric molt més ex-
tens. Degut a una denúncia del fet
que ha tingut com un dels capda-
vanters Jordi Savall, a poc a poc el
tret es va corregint i moltes locali-
tats gaudeixen de cicles i concerts
de música antiga. Tot plegat no im-
pedeix que en múltiples formats i
amb diverses formacions el reper-
tori preclàssic es vagi conreant de
manera progressiva. Diletto Ca-
merata, format per diversos pro-
fessors d’escoles i conservatoris,

en formació de quintet i amb instru-
ments actuals, amb l’excepció del
clavecí, ofereixen aquest tipus de
repertori. A part de Quantz també
van tocar un quartet de Carl Frie-
drich Abel (1773-1787), un quartet
de Telemann, una simfonia de la
Cantata BWV 152 de Bach, adap-
tats al conjunt de viola, violoncel,
oboè, flauta –per cert, molt llumi-
nosa–, i clavecí que presentava la
camerata. On es van veure més difi-
cultats en alguna part solista i un
clar desequilibri d’intensitats entre
instruments actuals i el clavecí, va
ser en una obra ja més apropada al
classicisme com va ser el Quintet en
Re Major de Johann Christian Bach
(1735-1782), el darrer fill de Bach,
que va fer la seva carrera preferent-
ment a Anglaterra. El Foment Ma-
taroní, que ha desenvolupat el 2009
una magnífica temporada en tres ci-
cles: Concerts, Cambra i Sarsueles,
encara ofereix fins a fi d’any vuit
convocatòries.

clàssica | diletto camerata

Sentir Quantz
� Programa: Obres de Johann

Joachim Quantz, Carl Friedrich
Abel, Georg Philipp Telemann,
Johann Sebastian Bach i Johann
Christian Bach, per la Diletto
Camerata.
Lloc i dia: Cicle de Cambra del
Foment Mataroní. 12 de
setembre.

JORDI MALUQUER


