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Arriba l’especial Nadal
Amb els personatges mítics encarregats de repartir els regals a diferents països: el Pare

Noel, els Reis Mags, la bruixa Befana, el Tió, Olentzero; amb l’agenda d’espectacles
tradicionals (Pastorets i pessebres vivents) i altres activitats d’aquestes festes, i amb un

munt d’idees per regalar, des de joguines fins a detalls i complements.
Diumenge vinent, ja és Nadal amb El Punt. 

El diumenge 10 de desembre

www.elpunt.cat
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● El 10 de no-
vembre de
l’any 2005, al
Teatre de Salt,
Sergi López
va estrenar el

malanomenat monòleg
d’humor Non solum. A
partir d’avui (21 h), també
al Teatre de Salt, López
ofereix quatre funcions
–tres de les quals són pròr-

rogues, demà (18 h), dime-
cres (21 h) i dijous (21 h)–
de Non solum, després
d’haver girat i haver acon-
seguit un èxit remarcable
de crítica i públic. Non so-
lum, tot i tenir només un
actor a l’escena, no és cap
monòleg. Hi ha més, molts
més personatges que a la
peça El casament d’en
Terregada, per dir-ne una
de recent que és multitudi-

nària. La diferència és que
en l’espectacle de Sergi
López tots els personatges
els interpreta el mateix ac-
tor. Si bé és una comèdia, i
l’humor n’és un ingredient
principal, Non solum,
creat per Sergi López i Jor-
ge Picó, que en signa la di-
recció, també té un caire
existencial remarcable. A
Non solum, un home es
multiplica per contestar

una sola pregunta: què està
passant aquí? Sergi López,
amb la complicitat de Jor-
ge Picó, encadena situa-
cions, amb una gran habi-
litat i a un ritme vertiginós,
servint-se d’un ventall de
recursos humorístics que
van des del surrealisme
fins al refinament més ab-
solut, passant també per
l’humor gruixut i l’histrio-
nisme. I també canta.

López porta «Non solum» a Salt,
l’escenari on es va estrenar el 2005

DANI CHICANO / Salt

i ha dos tipus de documentals: els que te-
nen una gran història i els que no tenen cap
història però són capaços de construir-ne

una. No hi ha cap dubte que Garbo, l’espia, d’Ed-
mon Roch, forma part del primer grup, però té l’en-
cert que no s’ha conformat a exhibir la bona histò-
ria, ja que també ha estat capaç de construir-la, de
donar forma a un relat d’una gran complexitat que
ha transformat el documental en un possible esbós
d’una gran ficció. El punt de partida iconogràfic de
Garbo, l’espia és la inexistència d’imatges docu-
mentals. El protagonista, Joan Pujol Garcia, va ser
un personatge tan escàpol que de la seva joventut
gairebé no es conserven fotografies, i de la seva ve-
llesa es tenen imatges televisives de quan va ser re-
habilitat –o, més ben dit, ressuscitat–. Edmon Roch
parteix de l’absència de documents per tal de crear
un producte en què el relat s’estableix a partir d’una
curiosa barreja entre el discurs oral d’uns experts,
els quals van des del periodista Xavier Vinader fins
al novel·lista especialista en qüestions de serveis
secrets Nigel West. El relat avança amb una gran
fluïdesa, fent que les declaracions enllacin amb co-
moditat. Aquest fet ens permet descobrir que Joan
Pujol era un doble espia que va fer creure als nazis
que tenia 27 espies al seu servei, quan tots ells no
eren ningú altre que ell mateix. Pujol va enganyar el
mateix Hitler afirmant que el desembarcament de
Normandia era una operació de distracció i que el
veritable desembarcament dels aliats havia de ser al
pas de Calais.

El relat oral dóna pistes i verifica la veritat de tot
allò que s’explica. El seu contrapunt és un muntat-
ge en què les imatges no remeten a la veritat sinó a
la ficció. Edmon Roch construeix tota la pel·lícula a
partir d’extractes de clàssics de Hollywood, posant
en relació la Mata Hari, de Clarence Brown, amb
Nuestro hombre en la Habana, de Carol Reed, o la
imatge de Peter Lorre transformat en Mr. Moto
amb la de George C. Scott fent de general Patton. El
joc amb el muntatge d’imatges, fet a partir de mo-
dels d’una clara ascendència anglosaxona, té una
gran agilitat. En algun moment funciona com a
contrapunt irònic del relat que s’explica, i en d’al-
tres no fa més que certificar que allò que no és fic-
ció –la vida de Joan Pujol– és més novel·lesc que la
majoria de les pel·lícules d’espies que Hollywood
va rodar als anys quaranta. Les imatges d’arxiu
conviuen, però, amb imatges animades i altres
construccions de caràcter publicitari, que han estat
transformades com si fossin veritables documents
de l’època. La veritat i la mentida, el document i la
ficció, el discurs històric i el discurs novel·lesc con-
viuen en un còctel lúcid, elegant i brillant. Al final,
però, qui triomfa no és cap altre que Joan Pujol, que
a més de demostrar que, juntament amb Enric Mar-
co, ha estat un dels millors actors que ha donat Ca-
talunya, també ens demostra que de vegades la rea-
litat pot transformar-se i esdevenir increïble, senzi-
llament bigger than life.
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cinema | «garbo, l’espia»

«Bigger than life»
� Títol original: Garbo, the spy. The man who saved

the world. Catalunya, 2009
Director: Edmon Roch
Intèrprets: Xavier Vinader, Nigel West, Aline
Griffith, Mark Seaman i Joan Pujol Garcia
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Una imatge de l’espia que apareix al documental.


