
EL PUNT | Dilluns, 25 de gener del 2010 CULTURA -  ESPECTACLES  29

El 15 de juliol del 1911 es
va inaugurar a Barcelona
el Casino de la Rabassada,
amb una gran festa que va
aplegar el bo i millor de
l’alta burgesia catalana.
Amb un hotel de luxe, l’es-
pai havia de ser una atrac-
ció de referència, havia de
competir fins i tot amb
Montecarlo, i un grup
d’inversors francesos hi va
apostar amb molts di-
ners... Però només va du-
rar un any. Es van estendre
rumors sobre la desapari-
ció de cossos i de l’exis-
tència, al complex, d’una
«sala dels suïcidis». Ofi-
cialment, però, el casino es
va tancar perquè el gover-
nador civil de Barcelona
va prohibir-hi el joc. En
aquest context, Albert Sal-
vadó hi situa Víctor Pons,
el protagonista de la no-
vel·la, un home de classe
social baixa, fill d’un ma-
fiós fugitiu que s’instal·la
a Catalunya amb una altra
identitat. Víctor Pons és
un home sense escrúpols,
que s’aprofita de les cir-
cumstàncies per ascendir
en l’escala social i treballa
com a cap de seguretat del
casino, però «se li compli-
ca la vida», en paraules de
l’autor, quan coneix i s’en-
amora de la Carla Torres,
que li obrirà les portes a la
societat burgesa. «És com
una partida de cartes en
què tu apostes fort perquè
tens un joc fantàstic, però
hi ha un altre jugador, l’at-
zar, que té un pòquer
d’asos», explica Albert
Salvadó, que amb aquest

relat s’endinsa en la Bar-
celona convulsa posterior
a la Setmana Tràgica, però
també en la Barcelona en
expansió, que creix demo-
gràficament, que obre la
Via Laietana, la dels inicis
del pla Cerdà, la ciutat del
Modernisme.

Salvadó admet que una
editora el va empènyer a
escriure sobre el Casino de
la Rabassada. Però ell no
volia imitar El jugador de
Dostoievski, sobre la de-
gradació del ludòpata, si-
nó que va preferir incidir
en allò que envolta el joc,
en com afecta una societat.
«Més que el casino, em va
fascinar el joc, i el fet his-
tòric és un vehicle per al
relat», sosté, que assegura
que per ell tot és relat i no

es fixa en fer novel·la de
gènere. Tot i així, l’escrip-
tor ha seguit el seu mètode
de treball habitual (diu que
empra el 75% del temps
per documentar-se, el 25%
per escriure) i fa emergir la
trama d’un context histò-
ric ric en anècdotes: per
exemple, que Gustave Eif-
fel va proposar fer una tor-
re a Barcelona però les au-
toritats van rebutjar-la,
perquè preferien un arc de
triomf, i la va fer a París; o
que la burgesia es va posar
d’esquenes al pla Cerdà,
que el va acabar imposant
el govern de Madrid.

Nascut a Andorra la Ve-
lla l’any 1951, Albert Sal-
vadó va viure, de petit,
quinze anys a Barcelona.
«Recordava la ciutat trista,

amb edificis bruts, i pensa-
va que devia ser així també
al 1911, però no; aleshores
era una Barcelona com la
del 1992, en ple canvi i ex-
plosió», opina. Salvadó és
un dels escriptors més des-
tacats de la novel·la histò-
rica en llengua catalana, i
en els seus llibres ha anat
d’Egipte fins a l’edat mit-
jana, i de l’antiga Roma a
la Segona Guerra Mun-
dial. Una vida en joc arriba
dos anys i escaig després
de L’informe Phaeton. Ha
escrit dues trilogies dedi-
cades a Jaume I i a Alí Bei,
i ha guanyat dues vegades
el Premi Néstor Luján de
novel·la històrica, amb les
obres El mestre de Kheops
(1998) i La gran concubi-
na d’Amon (2005).

Salvadó recrea la Barcelona de
principis del XX a «Una vida en joc»
Història i novel·la negra es mesclen en una trama entorn del Casino de la Rabassada

Albert Salvadó, en una imatge d’arxiu. / LAURA PORTAL

● La boira tèrbola que envolta l’uni-
vers del joc en un casino és l’ham al
qual s’ha aferrat Albert Salvadó en la
seva nova novel·la. Es titula Una vi-

RAÜL MAIGÍ / Barcelona da en joc (Columna, en català / Roca
editorial, en castellà) i recrea la Bar-
celona de principis del segle XX amb
una trama que conjuga elements de
misteri, assassinats i passions. Sal-

vadó, un dels màxims exponents de
la novel·la històrica en català, manté
que per ell el més important és el re-
lat i que els fets històrics són només
un «vehicle» per explicar-lo.

● El projecte de televisió local a través d’internet
Nova comunicació local on line, de Carles Pujol
(Tramuntana TV), adreçat sobretot a municipis pe-
tits i mitjans, ha estat guardonat amb el premi al mi-
llor projecte sobre comunicació periodística (2.000
euros) dels I Premis de Comunicació Local Carles
Rahola, promoguts per la Diputació de Girona i la
demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes als
quals s’han presentat 82 treballs. Divendres també es
van lliurar els premis atorgats a Roser Reyner per la
sèrie Bombardejos a les comarques de Girona, de
Diari de Girona; les revistes Es Pedrís Llarg, de Be-
gur-Esclanyà, i El Pla de l’Estany; el programa Hora
L, de Ràdio Girona; el fotoperiodista Jordi Ribot, i
Albert Brosa, d’Olot TV. / X.C.

GIRONA
Els primers premis Carles Rahola mostren la
vitalitat de la comunicació local gironina

uan comença el fascinant preludi de Trista-
ny i Isolda, l’espectador ha d’estar disposat
a un llarg viatge en què, a través de la tensió

dramàtica de la música wagneriana, s’enfrontarà
als abismes de l’experiència humana lliurada al
misteri de l’amor i de la mort. Començar aquesta
aventura sempre és emocionant i comporta la cons-
ciència d’estar davant la gravetat de la tragèdia: El
territori de Wagner no és la lleugeresa. D’aquí, pot
resultar sorprenent que l’escenografia del primer
acte del muntatge de l’Òpera de Los Angeles pre-
sentat dissabte al Liceu, amb el qual es recupera un
treball del pintor David Hockney realitzat l’any
1987, representi un vaixell amb uns colors llam-
pants (que fa joc amb el vestuari) i una estètica que,
per exemple, podria fer pensar en El capitán True-
no. Tanmateix, no és sorprenent perquè el decorat
es correspon amb el món visual de l’artista pop bri-
tànic. Però pot resultar estrany en relació amb la
matèria de l’òpera wagneriana i crear un efecte dis-
tanciador que, de manera aleatòria, va aliar-se amb
la interpretació una mica morosa d’aquest primer
acte de l’orquestra del Liceu conduïda per Sebas-
tian Weigle, l’exdirector titular que va ser aclamat
en el seu retorn al teatre.

En el segon acte, l’escenografia reprodueix un
castell amb un fossat que, allargant-se en la profun-
ditat de l’escenari de manera paral·lela a una arbre-
da, pot semblar una barreja de la pintura de Paolo
Ucello, sobre tot al final, amb els decorats dels
films d’aventures en tecnicolor del Hollywood dels
anys 40 i 50. Ara bé, mentre Tristany i Isolda es
consagraven a la Passió de la Nit, va produir-se una
transfiguració escènica amb la qual l’espectador va
poder trobar-se en la intimitat dramàtica de l’òpera.
Amb la il·luminació nocturna i el cel estelat, va
crear-se un clima favorable a l’emoció. Va afe-
gir-n’hi més la bella veu de Michaela Schuster
(Brangäne, la serventa d’Isolda) avisant els amants
de la proximitat de l’albada. Un avís inútil perquè
l’Ordre del Dia, enemic dels amants, irromp amb el
rei Marke (excel·lent el baix baríton coreà Kwang-
chul Youn) i el cavaller Melot, que fereix Tristany
de mort. Aleshores, tot i que no sempre va mantenir
el mateix nivell de tensió que exigeix aquesta òpera
wagneriana, l’orquestra va tenir moments de pleni-
tud.

Arribats al tercer acte, davant la culminació de la
tragèdia, l’escenografia es despulla i els colors se
suavitzen alhora que la imatge d’un penya-segat
davant l’abisme marí fa imaginar una pintura del
romàntic Friedrich versionada per Hockney. Allà,
el tenor Peter Seffert, que vivia la llarga agonia de
Tristany, va treure les forces que s’havia reservat en
els actes anteriors. Això mentre que Deborah Voigt
(més generosa, però amb uns aguts que a vegades
grinyolen) va arribar a la mort d’Isolda una mica
forçada. Amb la mort va recuperar-se la intimitat
que s’havia perdut amb els duels a espasa entre els
fidels a Tristany i els soldats del rei Marke, un excés
de moviment com a contrapunt a l’estatisme domi-
nant de la posada en escena de Thor Steingraber,
per a un muntatge de Tristany i Isolda que va ser
molt ben rebut en la nit d’estrena, però que, a banda
dels efectes sempre fascinants d’aquesta obra cul-
minant de Wagner, pot provocar una experiència
discontínua (en què s’alternen l’emoció i la distàn-
cia) en relació amb la proposta escènica i la inter-
pretació musical i vocal.
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òpera | «tristany i isolda»

Una passió tràgica
amb colors llampants

� Música i llibret: Richard Wagner.
Direcció musical: Sebastian Weigle.
Direcció escènica: Thor Steingraber.
Intèrprets: Peter Seiffert, Deborah Voigt, Michaela
Schuster, Kwangchul Youn, Bo Skovhus, etc.
Orquestra Simfònica i Cor del Teatre del Liceu.
Lloc i dia: Gran Teatre del Liceu, de Barcelona. 23
de gener del 2010.

IMMA MERINO

● Bahman Jalali (Teheran, 1944), màxim represen-
tant de la fotografia contemporània de l’Iran, va mo-
rir el 15 de gener als 65 anys. El seu treball és poc co-
negut per circumstàncies particulars del seu desen-
volupament i de certes condicions per visionar-lo
restringides, que tenen a veure amb la mateixa bio-
grafia de l’autor i amb la història recent del seu país.
Les fotografies de Jalali són un document visual pri-
vilegiat de la memòria evident i oculta del poble ira-
nià des de principi dels setanta, i ofereixen un testi-
moni tant de la revolució iraniana com de la guerra
entre l’Iran i l’Iraq, així com dels anys de postguerra
i d’aspectes de la vida quotidiana. El 2007, la Funda-
ció Tàpies va dedicar-li una exposició que revisava
tots els aspectes del seu treball artístic. / EL PUNT

BARCELONA
Mor Bahman Jalali, el màxim representant
de la fotografia contemporània de l’Iran


