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Dels diversos riscos 
del meu ofici

E
n la Biennal de Venècia, 
que dirigeix el nostre Àlex 
Rigola, els directors de te-
atre estan sempre a punt 

de brega. Thomas Ostermeier li treu 
la llengua a Peter Stein i Jan Fa-
bre li estira els cabells a Ostermeier. 
Tots  tres, ben coneguts a Barcelona i 
Girona, del Temporada Alta del qual 
són habituals, dirimeixen les seves 
diferències en públic amb el teló de 
fons del campanile i el pont dels sos-
pirs. Més ben decorat impossible. 
¿Teatre al teatre? ¡Chi lo sá! Directors 
estrella que saben d’ego i de divisme 
molt més que els que conformen els 
seus repartiments. Uns teixeixen la 
fama i altres carden la llana. ¿I els ac-
tors? Els actors a la seva. Sobrevivint. 
O no. Com els tres que han estat notí-
cia aquesta mateixa setmana.
 A l’Iran, una actriu, Mazieh Va-

famehr, ha estat condemnada a un 
any de presó i 90 fuetades pel seu tre-
ball en una pel·lícula que denuncia 
la falta de llibertat al seu país. L’ac-
triu apareix en un seguit de seqüèn-
cies amb el cap afaitat i sense moca-
dor islàmic. Ni el director, ni el gui-
onista, ni el productor, ni cap altre 

responsable del film han estat cas-
tigats. Únicament l’actriu, que en 
aquests moments ja està complint 
condemna a la presó de Garchak, a 
Teheran. ¿El seu crim? Interpretar 
un personatge i fer-ho des del seu 
compromís personal. Em dol cada 
hora d’aquesta companya a la presó 
i m’espanta el règim de terror que 
ho consent. I animo a cridar ¡lliber-
tat! 90 vegades seguides –una per ca-
da fuetada– amb l’esperança que el 
crit arribi a les portes de la seva cel·la 
i Mazieh sàpiga que no està sola. 
 A Broadway, un actor, George 
Lee Andrews, de 68 anys, s’ha trobat 
al carrer després que l’empresa deci-
dís no renovar-li el contracte. Feia 23 
anys que interpretava el mateix per-
sonatge (rècord Guinness) i confes-
sa que fins a l’últim moment –nit re-
re nit, a El fantasma de l’òpera– va ser 
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Em dol cada hora de 
Mazieh a la presó per 
interpretar des del seu 
compromís personal

capaç de trobar-li nous matisos (???). 
Deixa la funció després d’haver-la re-
presentat un total de 9.382 vegades 
consecutives. M’horroritza aquesta 
idea i penso que, fins i tot sent tots 
dos actors, els nostres oficis són dife-
rents. 

Mort a l’estil Molière

A Brussel·les, un altre actor, Dieu-
donné Kabongo, d’origen congolès, 
va morir aquest dimarts sobre l’es-
cenari just en el moment en què en-
trava en escena. Infart fulminant. 
Una mort a l’estil Molière. O gaire-
bé, perquè a Molière van tenir temps 
de portar-lo fins a casa seva. ¿La mort 
en escena? ¿En directe? No hi ha ac-
tor que s’ho mereixi. Massa impudí-
cia. I a sobre corres el risc que te’n fa-
cin una mala crítica. H

puntsa

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

–Llavors, música i lletra, ¿són igual 
d’importants?
–El títol és una reivindicació de l’ofi-
ci. Sóc cantant i alhora autor de can-
çons. Com diuen en el món anglosa-
xó, singer-songwriter. Qualsevol can-
çó que busqui la qualitat en música 
i text és cançó d’autor. Ara hi ha can-
çó d’autor que es nega a si matei-
xa...

–¿Com quina?
–Bé, són més aviat els comunicadors 
els que ho han de dir. Però, ¿el Bob 
Dylan electrificat és un cantautor? 
Sí. I Bruce Springsteen, i Sting. En la 
nostra escena passa el mateix. L’ofi-
ci és un. 

El trobador de Xàtiva, còmplice de Lluís 
Llach en ‘Que no s’apague la llum’, publi-
ca el seu quart disc, ‘Música i lletra’. Avui 
el presenta a l’Auditori (21.00 hores).

Feliu Ventura
Cantautor

EN 3 MINUTS

  

«Busco un estil poètic útil»

–¿Li cau lluny el cantautor pop?
–No, sempre camino entre el pop i la 
música mediterrània. La cançó ser-
veix per modificar-te visions de la re-
alitat, i no et pots aïllar.

–Però a Mazoni o Refree no se’ls pre-
gunta pel país, la llengua...
–Jo no diré que tal artista, per no ser 
compromès, no m’agradi. M’agra-
den Raimon i Pau Riba. Faig cançons 
per canviar-me a mi, no per canvi-
ar el món. Però aquesta manera de 
compondre ha tingut mala premsa. 
Als 80 es va decidir que el cantautor 
era un avorrit. 

–I un antic.
–Que el compromís amb la realitat 
no era vendible. I ara ens trobarem 
en una crisi i molts artistes camina-
ran en una altra direcció.

–¿Renaixerà la cançó protesta?
–Jo si actuo sabent que la gent del pú-
blic no arriba als 800 euros al mes, té 
problemes hipotecaris o està a punt 
de perdre la feina, no puc cantar en 
una altra direcció.

–«Lentament em trec els guants de 
la metàfora», canta en el disc.

–Sempre he jugat a amagar les coses 
sota les paraules. No m’agrada fugir 
de la realitat, però tampoc els pam-
flets i manuals de l’usuari. Entre mig 
hi ha un estil d’explicar les coses que 
és bonic, i que és el que busco, amb 
un llenguatge poètic útil.

–«La ignorància és un perfil amb 
molts seguidors». Compte, que 
l’acusaran d’elitista.
–Tenim referents televisius que són 
nefastos. Però, per mi, la ignoràn-
cia també està a sentir-te en el nucli 
d’una ideologia i estar-ne completa-
ment segur. Jo practico el dubte me-
tòdic; ser crític sempre.

–¿Hi pot haver qui el segueixi no per 
les seves cançons, sinó per simpatia 
cap a les seves idees?
–Segur, però també als altres. Tots 
tenim unes idees, ¿no?

–¿Què li ha quedat del seu disc i la 
seva gira amb Lluís Llach?
–Hi va haver gent que va escoltar les 
meves cançons sense prejudicis no-
més després de treballar-hi. Això em 
va decebre. Però queda la idea de la 
cançó Aprendre: has d’estar disposat 
a aprendre de qui no ho esperes. H

33El cantautor Feliu Ventura, ahir, en un hotel de Barcelona.
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