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marca. La del toro, l’Espanya amb 
dos collons. L’Espanya de raça que 
agradava tant a Franco. Necessita-
ven un símbol que sortís de la pobre-
sa i de la falta de cultura a base d’hòs-
ties. I el van trobar», explica Lima. 
 Un altre duet –José Pedro Car-
rión i Jesús Castejón– protagonit-
zen la inauguració del Teatre Bor-
ràs, dijous que ve, amb Cosmética 
del enemigo, adaptació teatral de la 
novel·la d’Amélie Nothomb. Els di-
rigeix José Luis Sáiz, que defineix el 
muntatge com «un viatge interior a 
l’infern; a aquets lloc que habita en 
tots nosaltres però al qual no volem 
anar mai». Segons el seu parer, l’au-
tora combina «ironia, humor i ma-
la hòstia» per indagar en la consci-
ència –«no el jo aparent sinó l’inte-
rior»–. Allà on s’entaula la batalla 
entre el bé i el mal. 
 
PÚBLIC EN ESCENA / L’escenari recrea la 
sala d’un aeroport –també hi ha bu-
taques per als espectadors–, on un 
executiu (Carrión) espera la sortida 
del seu vol endarrerit. Un inesperat 
interlocutor (Castejón) es convertirà 
en l’abominable encarnació de tots 
el seu fantasmes. «Vivim uns temps 
en què ho maquillem tot», afirma 
Castejón. «Les tragèdies més grans 
formen part del que és quotidià i es-
tem creant una cosmètica d’una co-
sa tremenda: les injustícies». 

 El Teatre Goya estrena tempora-
da el dia 10 de setembre amb l’obra 
Noviembre, una sàtira sobre el poder 
de David Mamet, que ens trasllada 
a un fictici Despatx Oval per portar 
al despropòsit el suposat líder de la 
humanitat. Sota la direcció de José 
Pascual, Santiago Ramos es fica a la-
pell d’un president dels Estats Units 
–no es diu si republicà o demòcra- 
ta–, capaç dels disbarats més ab-
surds per sortir reelegit. «Es tracta 
d’una de les comèdies més desenfa-
dades i agressives dels últims temps; 
un homenatge a la incorrecció polí-
tica que tira per terra qualsevol in-
dici de sentit comú just on pensem 
que haurien de regir les virtuts que 
garanteixen el bé de tothom», expli-
ca el director. Ana Labordeta, Cipri-
ano Lodosa, Jesús Alcaide i Rodri-
go Pisón completen el repartiment 
d’aquest muntatge, que estarà en 
cartell fins a mitjans d’octubre.
 L’eterna prestància d’Arturo Fer-
nández –ja té ¡80 anys! però fa con-
vincents els seus embolics juvenils 
en la ficció– torna a despuntar al 
Paral·lel per a la rentrée del Condal. 
El galant asturià habitarà des del dia 
15 de setembre a la casa de Joan Pe-
ra, que ja està macerant la seva nova 
obra. Molt ben acompanyat per Car-
men del Valle, encarna a La montaña 
rusa un empresari d’èxit arrossegat 
a un tobogan de peripècies per la 
guapa de torn. H
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Animalario retrata a 
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que va dur al suïcidi 
el mític boxejador, 
i Alterio i Sacristán 
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SÀTIRA DEL PODER 3 Santiago Ramos (dreta) arriba al Goya com a president dels EUA a Noviembre.

SEDUCTOR OCTOGENARI 3 Carmen del Valle i Arturo Fernández l’armen al Condal amb La montaña rusa.
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En aquest agost de calors 
apocalíptiques, ha passat 
desapercebuda la notícia 

que publicava aquest diari diu-
menge passat: la revista Reader’s 
Digest –coneguda a Espanya amb 
el nom de Selecciones del Reader’s Di-
gest– es va declarar fa uns dies en 
bancarrota. De moment, la situa-
ció de fallida només afecta l’edi-
ció dels Estats Units, però es tem 
que arrossegui les seves filials a 
tot el món.
 Davant d’aquesta notícia, al-
guns es preguntaran: «Ah, ¿però 
existien encara les Selecciones?». 
D’altres intentaran recordar on 
guarden els vells exemplars que 
havia col·leccionat el seu pare, o 
el seu avi. Amb el seu format pe-
tit, entre llibre i revista, les Selecci-
ones eren fàcils de guardar i dona-
ven sensació de biblioteca.
 El primer número va aparèi-
xer als Estats Units el 1922 i l’edi-
ció espanyola va arribar 30 anys 
més tard. Els seus articles es tradu-
ïen de l’edició americana i, en ple 
franquisme, eren sovint una ex-

centricitat que si funcionava era 
pel seu to conservador. Aquests 
dies he recuperat un exemplar 
del 1977. «La revista més llegida 
del món», proclama la portada. 
Les seves 150 pàgines inclouen ar-
ticles com «¿Per què s’envelleix?», 
«Praga conserva l’altivesa», «Una 
llum en les tenebres: Ray Char-
les» o «Finor i exotisme de la cui-
na xinesa».
 Juntament amb els articles, la 
revista incloïa acudits, anècdo-
tes, cites i relats. És molt proba-
ble, a més, que entre els seus èxits 
se li hagi d’atribuir la invenció de 
l’estil de best-seller com a tal. Cada 
número oferia resums de novel-
les d’èxit i l’editorial també publi-
cava el que anomenaven «llibres 
condensats». En un sol volum, 
s’incloïen quatre o cinc novel·les 
a les quals se’ls havia eliminat la 
part sobrant. Descripcions massa 
llargues, monòlegs, adjectius di-
fícils…, és a dir, la literatura. 
 Algú llegia i païa per a nosal-
tres les novel·les, i el resultat, aque-
lla reducció, solien ser unes 70 pà-
gines de pura adrenalina. Així és 
com em vaig cruspir, per exem-
ple, Los niños del Brasil d’Ira Levin. 
N’hi va haver prou amb una ho-
ra trepidant. De vegades, quan fu-
llejo un best-seller actual, que fun-
ciona per la simplicitat del llen-
guatge i el refugi dels tòpics, me’n 
recordo d’aquelles novel·les con-
densades de les Selecciones: que rà-
pid que es llegien i que bé que que-
daven a la biblioteca. H
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‘Spamalot’, ‘Don Carlos’, ‘Germanes’ i ‘La casa de Bernarda 
Alba’ encapçalen el pròxim desembarcament català a Madrid

«El teatre és un art nòmada», de-
fensa el director José Luis Sáiz (Cos-
mética del enemigo), que després 
d’estudiar teatre a Barcelona es va 
instal·lar a la capital. «El flux cultu-
ral entre les dues ciutats és bo per 
a tothom. No valen les excuses lin-
güístiques ni el fervor fronterer». 
 Va ser el maig del 2008 quan 
una trentena d’autors, directors 
i actors de Madrid van firmar un 
manifest en el qual denunciaven 
«la falta de reciprocitat en les ins-
titucions catalanes per contractar 
artistes de la capital» i a la vegada 

Un viatge d’anada i tornada 
d’intercanvi cultural  
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atacaven els responsables culturals 
de la seva ciutat per «la desconside-
ració cap als creadors madrilenys, 
els quals ha decidit ignorar oberta-
ment». Entre els firmants hi havia 
Concha Busto, la productora  de Cos-
mética del enemigo, que aclareix: «Nos-
altres ens queixem que sempre que 
venim ho hem de pagar tot de les 
nostres butxaques; ho hem d’arris-
car a la taquilla, venim amb el cul 
a l’aire. No anem mai al TNC o al 
Lliure, quan els catalans treballen 
a Madrid principalment en teatres 
públics subvencionats». Per Busto, 
la informació del manifest es va ma-
nipular descaradament. «El que de-

manem és reciprocitat i que les ins-
titucions ens cuidin més». 
 El cert, com apunta Daniel 
Martínez, és que durant els últims 
anys el transvasament Madrid-
Barcelona i viceversa s’ha intensifi-
cat. També són moltes les produc-
cions catalanes que arribaran a la 
capital. Així, pròximament, hi des-
embarcaran, entre altres, el musical 
Spamalot (el 10 de setembre arriba al 
Lope de Vega), Don Carlos (el muntat-
ge operístic de Calixto Bieito es veu-
rà al Valle-Inclán); Los niños de Histo-
ria, La casa de Bernarda Alba i Herma-
nas, la versió castellana de l’èxit de 
Carol López.  H 
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