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grava l’arribada dels espec-
tadors, la cua, l’espera per
entrar i la seva distribució
als seients, i limita l’espec-
tacle a retransmetre-ho en
diferit a la pantalla en què
ha convertit l’escenari.

escandalera, provocant la
irritació o la somnolència,
sempre a punt per sacsejar
el públic i incomodar-lo.
Ara, la seva pertinaç recer-
ca l’ha abocat a un atzucac.
La ratera del seu últim tre-
ball, ideada per atrapar
l’espectador en un parany
irremeiable, l’ha enxampat
de ple. Ha minat l’entrada
del teatre de càmeres de vi-
deovigilància, amb què

La ratera - Pura
coincidència
De Roger Bernat
Sala Planeta, 14 de novembre.
Temporada Alta 09.

Fa temps que Roger
Bernat s’entesta a
apartar-se del teatre,

a forçar els límits de la rela-
ció escènica, a violar els fo-
naments de la teatralitat.
Ho ha fet amb escarafalls i

Crítica teatre

Sense regles ni joc

FrancescMassip

No hi ha res més. El pú-
blic acarat a la seva activi-
tat quotidiana més impro-
ductiva. Ha desaparegut
l’intèrpret, l’argument, la
comunicació escènica. I
l’únic que passa és la im-
paciència d’alguns espec-
tadors i el fatigat descon-
cert de tots. Ah! que era
una reflexió sobre l’audi-
ència? Qui ho havia de dir!
En el fons no és més que

una peça de Peter Hand-
ke, Insults al públic (1966)
que al seu moment, i dita
a boca de canó per actors
de carn i ossos, va tenir un
cert efecte. Roger Bernat
ens escamoteja, però,
l’element essencial: l’in-
tèrpret, i ho confia tot a
una pluja de frases i sen-
tències amb què metralla
les imatges projectades.
Increpar el públic des de

la veu i el cos d’un actor
sotraga i provoca inevita-
blement alguna reacció.
Des d’una projecció, però,
només paralitza. El millor
de l’espectacle va ser una
filera d’espectadors que
pensaven anar a veure La
ratera d’Agatha Christie i
no es van estar de reacci-
onar en veu alta, provocar
el riure i finalment tocar
pirandó.

El públic és acarat
a la seva activitat
quotidiana més
improductiva

Delicadesaivirtut
Mai oblidaré els
gestos hieràtics, co-
lèrics i pacífics del
capità Yonoi a la
pel·lícula Merry
Christmas, Mr. Law-
rence de Nagisa
Oshima, un dels
clàssics del cinema

japonès. Va ser la primera i última
intervenció de Ryuichi Sakamoto
com a actor. Músic i compositor, con-
fessa que va passar molta vergonya
quan va veure el film estrenat. No va
ser la mateixa sensació dels especta-
dors, involucrats en una crua histò-
ria escenificada en un camp de pre-
soners a Java el 1942. Els encerts del
director s’unien a actors de la cate-
goria de Takeshi Kitano, Tom Conti i
David Bowie, amb qui Sakamoto
mantenia un duel d’amor i admira-
ció, i bèl·lic. Sakamoto encarnava un
samurai responsable màxim del
camp, on la tensió arribava a uns
moments d’incomprensió màxima
enmig de la humanitat malmesa dels
presoners aliats i els guardians ni-
pons. El xoc de cultures representat
a Merry Christmas, Mr. Lawrence po-
dria definir la trajectòria de gran
part de l’obra de Sakamoto. En
aquell film, del 1983, la idea inicial
del compositor va ser aconseguir
uns temes nostàlgics i exòtics, tant
per als orientals com per als occi-
dentals. La cançó Forbidden co-
lours, cantada per David Sylvian, va
ser un èxit, i diumenge al vespre Sa-
kamoto la va interpretar com a pe-
núltim tema dels vint que va tocar
per al públic de l’Auditori de Girona,
ple a vessar. Sakamoto va triomfar
dins la programació del Temporada
Alta, el festival de referència de la
tardor a Catalunya.

En poc més de dues hores, el pia-
nista japonès ens va oferir un con-
cert superb. Des de les primeres
peces experimentals, gairebé mini-
malistes, del seu disc Out of noise
–Universal acaba d’editar-lo conjun-
tament amb Playing the piano–, fins
a alguns clàssics –especialment de
les bandes sonores– del músic. El
concert, amb piano acústic Yamaha
de cua i suport d’un MIDI amb què
va fer duets amb ell mateix, tenia

com a fons la projecció d’imatges,
des de bon començament amb la
hipnòtica Glacier, que reprodueix el
desglaç de l’oceà Àrtic. La proposta
minimalista va arribar a les celebra-
des peces de Música callada, de Fre-
deric Mompou. A partir d’aquí, la
sessió entraria en una dinàmica di-
ferent, més sinuosa i melòdica, amb
temes notables com Amore i Tango,
en comunió total amb el públic, a
qui va saludar en repetides ocasions
amb la mà al cor.

Ryuichi Sakamoto ha tingut grans
èxits en la seva carrera sense aban-
donar el gust per l’experimentació
ni repetir-se com altres compositors
contemporanis d’evolució
paral·lela. Sakamoto s’ha unit a so-
listes de la música pop (Bowie, Iggy
Pop, Sylvian, Byrne, etc.) i, fins i tot,
va ser l’encarregat de preparar la
música de la inauguració dels Jocs
Olímpics de Barcelona del 1992. Pot-

ser l’aspecte més remarcable de la
seva producció han sigut les bandes
sonores per a realitzadors de la
qualitat d’Oliver Stone, Pedro Almo-
dóvar, Brian De Palma i Bernardo
Bertolucci, amb qui va treballar a El
cel protector i L’últim emperador,
guanyadora de l’Oscar a la millor
banda sonora el 1987. Aquest va ser,
amb Forbidden colours, de Merry
Christmas, Mr. Lawrence, el tema
amb què es va acomiadar, abans
d’un últim bis, Parolibre, del 1996.
La virtut de la delicadesa, el roman-
ticisme i l’emotivitat dels temes són
alguns dels tons que va tenir el con-
cert. També la mirada calidoscòpica
de les projeccions que entraven
dins els regnes de la poesia dels pe-
tits haikus instrumentals. Des de
l’inici ecologista fins al final més
melangiós, Sakamoto va fer un re-
corregut per la seva obra, crònica
íntima del segle XX en flames. ■
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Ryuichi Sakamoto. Auditori de Girona, 15 de desembre CLICK ART FOTO

L’escriptor torna a
Anagrama amb ‘La
previa muerte del
lugarteniente Aloof’

Ada Castells
BARCELONA

Als setanta anys, Álvaro
Pombo ha arribat a la con-
clusió que està “en un mo-
ment ideal de la vida per
iniciar una nova etapa”.
Seguint l’ordre de T.S.
Eliot que “els vells han de
ser exploradors”, ha posat
fil a l’agulla i ha explorat
què passa amb un heroi
quan se li acaba la vida he-
roica. “¿El destí dels he-
rois de l’exèrcit és posar-
se la guerrera per acabar
estampant un tampó en
els papers oficilas?”, es
pregunta l’escriptor.

Les rodes de premsa de
Pombo són sempre happe-
nings entretinguts i
intel·ligents, i ahir l’escrip-
tor estava especialment
ocurrent quan deia que

“tot ho escriu de viva veu”.
És així i, en aquest sentit,
Pombo continua sent
Pombo, però en la nova
novel·la, i en les que sap
que vindran, ja no hi tro-
bem les senyores de San-
tander, sinó altres obsessi-
ons, com la dificultat de
fer-se vell, sobretot per
part dels homes.

Concretant, podem dir
que La previa muerte del
lugarteniente Aloof va
d’un professor de teoria li-
terària que es troba amb
un manuscrit d’aventures
i és així com “és un llibre
de veus” i, com no podia
ser d’una altra manera,
“divertit” i “popular”.

Pombo diu que es troba
en un moment d’allibera-
ment del passat i del futur
perquè “quan es té molt de
temps al darrere és impor-
tant tenir el present, el pas-
sat i el futur condensats en
un moment”. En certa ma-
nera, això és el que és es-
criure i Pombo –el nou o el
vell– ho ha tornat a fer. ■

Arribael
‘neopombo’
explorador

Álvaro Pombo presenta una novel·la d’aventures amb reflexió
inclosa sobre la figura de l’aventurer ■ MIQUEL ANGLARILL


