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La troballa casual d’un esborrany 
amb alguns compassos als encants 
de París va posar el director d’or-
questra barceloní Melani Mestre so-
bre la pista d’una partitura perdu-
da de l’únic concert del compositor 
Enric Granados, una obra singular 
i inacabada que el setembre passat, 
després d’un any de recerca, va loca-
litzar a la secció de música de la Bi-
blioteca de Catalunya.
 Mestre, destacat pianista i actual 
titular de l’Orquestra Simfònica de 
Lviv (Ucraïna), va explicar a Efe que 
el Primer Concert per a piano i orquestra, 
‘Patètic, que Granados va escriure cap 
al 1910, i del qual només existien va-
gues referències bibliogràfiques, ha-
via quedat oblidat entre milers de 
llibres i documents. Segons Mestre, 
la partitura original, firmada pel 
compositor català, coincideix amb 
l’esbós trobat a França i correspon a 
«una gran obra, a punt per ser acaba-
da i donada a conèixer». H
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Localitzada 
la partitura de 
l’únic concert 
de Granados
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33 Francesc Garrido, a ‘Las listas’, on broda el paper de desorbitat escriptor condemnat a passar gana
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Julio Wallovits ridiculitza els 
artistes en el seu debut escènic

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

U
n món ple d’artistes que 
es moren d’inanició. Ja 
no queden carnissers, bo-
tiguers, metges, agricul-

tors... El gènere humà, obcecat en 
la creació, s’ha oblidat de les seves 
grans necessitats, i s’ha llançat a es-
criure, a pintar, a fotografiar... En 
aquest context es mouen els perso-
natges de l’obra Las listas, el debut 
com a dramaturg i director escènic 
del cineasta argentí Julio D. Wallo-
vits –guanyador d’un Goya amb la 
seva opera prima, Smoking room (jun-
tament amb Roger Gual)–. L’obra ar-
riba dimecres al Poliorama, després 
de la seva aplaudida estrena al cicle 
InMotion, celebrat al CCCB dins la 
programació del festival Grec. 
 «No hi havia hagut mai tants ar-
tistes i tan poc art», proclama Wallo-
vits, que proposa un mordaç correc-
tiu a la figura del creador. Segons la 
seva opinió, el rol de l’artista «ha de-

El codirector del film 
‘Smoking room’ porta 
al Poliorama el seu 
muntatge ‘Las listas’ 

generat molt». «La seva etiqueta so-
cial està sobredimensionada en rela-
ció amb la seva feina», opina, i s’abo-
na sobre aquesta improductivitat 
marxista ridiculitzant fins a l’esper-
pent els artistes de la seva ficció. 
 Sobre l’escenari, un parell de tau-
les superposades i quatre quadros. 
Apareixen un ben vestit escriptor 
(Francesc Garrido, en una enorme i 
esforçada interpretació) i un pintor 
(Ariel Casas) en cadires de rodes. No 

són minusvàlids físics (emocionals 
potser sí) però F i G, com s’anome-
nen, diuen que les fan servir per es-
talviar energies. «Són dues caricatu-
res, dos clowns. Éssers deformats que 
han perdut el focus i asseguren que 
són artistes tot i que no ho són per-
què no produeixen res», els defineix 
el director, que els dibuixa expres-
sament apallassats amb histèrics es-
carafalls (F) i tics (G). 
 Consumits en el seu rol de crea-
dors, tot i que fa temps que les mu-
ses els han abandonat, aquesta pare-
lla subsisteix sense cap més al·licient 
que repassar una vegada i una al-
tra la llista d’aliments que els que-
den. «Tomàquets, un quilo; format-
ge, gens; pa, dues barres; xocolata, 
gens...». Són temps difícils. El xarcu-
ter es va passar als audiovisuals, el 
forner es dedica a la fotografia i els 
supermercats són galeries d’art. Per 
sort, i com a contrapunt als dos pa-
ràsits, irromp un granger (Pep Cor-
tés). ¡Finalment tindran menjar per 
alimentar-se! Però el bon home té el 
cuquet de la poesia. A canvi d’ous i 
carn, acorden que F serà el seu men-
tor literari...  
 
FABRICANTS DE LLISTES / Enginyós i ori-
ginal, el text de Wallovits planteja 
altres reflexions. Hi ha diverses enu-
meracions en la narració (els reis vi-
sigots, els regals dels reis mags, do-
nes cèlebres...) perquè, segons el 
dramaturg, ens hem convertit en fa-
bricants de llistes: la d’anar a com-
prar, la dels bons propòsits, l’agen-
da dels mòbils, les tasques diàries... 
«Confeccionem llistes per al futur 
que ens fan perdre el present. Ens 
hem carregat de burocràcia», sos-
té. Davant de la seva imaginada apo-
calipsi, ell proposa: «Potser avui no-
més és possible ser artista en la me-
sura en què un no s’hi dediqui de 
manera exclusiva». H

Francesc Garrido, 
Ariel Casas i Pep 
Cortés interpreten  
l’enginyosa obra

J Procedent de la publicitat, Julio 
D. Wallovits (Buenos Aires, 1969) 
va guanyar el 2003 el Goya al 
millor director novell, juntament 
amb Roger Gual, amb Smoking 
room, en què apareixia Francesc 
Garrido (intèrpret de Mar adentro, 

GOYA AL MILLOR DIRECTOR NOVELL

LA CARRERA

Alatriste...). El cineasta va filmar 
després La silla i al juliol rodarà 
Los animales. Ariel Casas ha 
aparegut a [REC] 2, 25 kilates i 
My way, entre altres films, mentre 
que Pep Cortés compta amb una 
llarga carrera en cinema i teatre.


