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Comptarmistos

D
aniel Jacoby és un artista peruà que
corre per Barcelona. Té un seguit
d’obres al voltant de la idea de classifi-
cació: a partir de mapes meteorolò-

gics (quin temps farà els propers cent anys), de
les frases d’un discurs d’Hugo Chávez (escapçat
i amb els fragments endreçats per ordre alfabè-
tic), de les vegades que apareix la paraula you al
disc Abbey Road dels Beatles o no a La taronja
mecànica d’Stanley Kubrick. Saveaspublications
li ha editat un llibre d’artista molt divertit: One
Toblerone of exactly 50 g. and 491 Toblerones of
approximately 50g. La coberta imita la capsa de
les barretes de xocolata, amb les lletres verme-
lles i daurades, amb l’ombra blava, sobre el paper
color d’avellana. A dins, hi ha 492 fotografies
d’una bàscula de precisió que marca el pes dels
toblerones que Jacoby hi va col·locant. Gairebé
sempre fan una mica de més de 50 grams (no
vull ni pensar com haurien reaccionat els advo-
cats de Kraft Foods si haguessin estat menys).
Aquesta obsessió per saber el pes de les coses,

la idea que uns quants mil·ligrams de més o de
menys poden esguerrar l’ordre del món, em fa
pensar en Xavier Benguerel i Quim Monzó. A
mitjan anys quaranta Salvador Allende era “mi-
nistro de Salubridad” del govern deXile. Bengue-
rel estava exiliat a Santiago, voliamuntar un labo-
ratori i no se’n sortia per culpa de la burocràcia.
Un antic resident de la colònia catalana li va do-
nar un cop de mà. Allende el va rebre al seu des-
patx, el va tractar molt bé i al final de l’entrevista
li va demanar una opinió sobre el país. Encara
avui les capses de llumins de Xile porten una lle-
genda que diu: 40 fósforos más o menos. Bengue-
rel, amb por de quedar malament, li va ensenyar
una capsa de llumins. “Aquesta simple inscripció
de la capsa sembla delatar, al meu entendre, una
falta d'exigència o, si ho preferiu, d'indolència,
de flojera, com sento dir tantes vegades.” Allende

va quedar molt
sorprès d’aques-
ta explicació i
una vegada que
es van trobar en
un teatre el va
cridar de lluny:
“Usted, ¡el de los
fósforos!”
A Benzina

(1983) de Quim Monzó, el pintor Heribert Julià
està obsessionat amb els mistos: com els comp-
ten? quants en posen a cada capsa? quants diners
poden arribar a embutxacar-se posant-n’hi un
de menys? Quan preparàvem l’exposició Monzó
a l’Arts Santa Mònica, ja fa prop de tres anys,
se'ns va acudir de regalar als visitants una capsa
de mistos amb un frase de la novel·la: “Usual-
ment a ningú no se li acut de comptar-los, encara
que, en aquest món, no se sap mai”. Volíem atiar
el costat compulsiu de la gent, demanera que, en
llegir la frase, no poguessin reprimir l'impuls
d'abocar els llumins i comptar-los. America San-
chez i Albert Planas ens van dissenyar la capsa
amb el logotip de l'exposició i la frase de Benzi-
na, Míriam Romeu va trobar un fabricant que
ens els feia bé de preu i en vam encarregar una
camionada. Els llumins venien de la Xina en un
contenidor que mai no va arribar. Li explico a
Daniel Jacoby, que es fa un tip de riure: “¡Pero
hombre, claro, los chinos se pusieron a contar las
cerillas!”

Una imatge dels assajos de Coriolà, un clàssic de Shakespeare que Rigola dirigeix en versió concentrada

ElTantarantana
recupera la ironia

dePitarra
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Àlex Rigola es mostra rotund. No
estem contents amb la democràcia.
Estem molt cansats del sistema tal
com funciona. Una situació, diu,
“perillosíssima”. Per això es pre-
gunta quina democràcia volem. I
per trobar algunes respostes estre-
na avui un clàssic de Shakespeare
en versió concentrada –només du-
ra una hora i 20 minuts– que abor-
da el tema: Coriolà, un general ro-
mà que des de petit s’ha desviscut
pel poble i ha rebutjat tots els bene-
ficis que li tocaven per les seves vic-
tòries; però que a canvi creu que el
poble no està preparat per gover-
nar, i que els tribuns que elegeixen
només busquen el seu propi benefi-
ci. “Unes paradoxes que l’acosten a
la tragèdia”, assenyala Rigola, que
presenta des d’avui i fins diumenge
el seuCoriolà al Teatre de Salt, i del
8 de març al 15 d’abril al Lliure de
Montjuïc.
Rigola es mostra seriós i elo-

qüent en presentar aquesta nova
obra. “Parla sobre la democràcia.
M’interessen les preguntes que es
fa aquest general, la reflexió sobre
el poder. Fa afirmacions que nosal-
tres ens vamprendre comapregun-
tes. Preguntes, en aquests mo-
ments de judicis populars, com qui
ha de poder decidir el futur de tots
nosaltres. Qualsevol persona pot vo-

tar?”. I posa dos exemples extrema-
mentprovocadors: per una banda,
ens diu “fa uns mesos les enquestes
assenyalaven que si Belén Esteban
es presentés al Congrés seria esco-
llida”. Per l’altra, es pregunta si una
persona sense un nivell intel·lec-
tualmínimper poder raonar pot vo-
tar. I on posem el límit. I ho diu as-
senyalant que en la nostra societat

“els poders polítics i econòmics no
tenen cap voluntat de fomentar la
formació intel·lectual de l’indivi-
du”. Rigola, que ha optat per una
posada en escena minimalista i ba-
rata, amb cadires enfrontades al pú-
blic, amb un cartell de casino que
diu Democracy i només vuit actors
–l’última vegada que es va represen-
tar a Barcelona n’hi havia 24– en-
capçalats per Joan Carreras, Alícia
Pérez i Mercè Arànega, diu que
“avui no estem contents amb la de-
mocràcia”. “El partit que va perdre
les anteriors eleccions les guanya
ara amb el mateix nombre de vots
per majoria absoluta. I entre blancs
i nuls hi ha un milió de vots. I quan
preparàvem l’obra, passa això de
Berlusconi, escollit pel poble per-
què té tots elsmitjans de comunica-
ció i pot pagar els diputats perquè
votin el que ell vulgui, el fan fora,
algú d’Europa diu que s’ha acabat,
que el poble no podrà escollir per-
què no ha estat responsable amb el
que ha escollit. Com a Coriolà, no-
més que en comptes d’un militar
s’imposa un tecnòcrata economis-
ta. Durant dos anys el poble italià
no tindrà dret a escollir. El que
abans semblava impossible, ara pas-
sa. I el que és més greu: ningú no
s’ha immutat. Tothom està molt
cansat de la democràcia, del siste-
ma actual. És una situació perillosís-
sima. Ens és igual tot. I l’obra vol
ajudar a reflexionar-hi”.c
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Daniel Jacoby s’ha
dedicat a pesar
toblerones fins a
trobar el pes exacte

]Recuperar Frederic Soler,
Pitarra (1839-1895), un au-
tor que va aconseguir un
èxit colossal i va crear les
bases de l’actual teatre en
català. Fins a l’11 de març al
teatre Tantarantana s’unei-
xen la companyia Òpera
Còmica de Barcelona –Ar-
tur Arranz i Viviana Salisis–
i l’actor Jaume Costa i recu-
peren la gatada de l’autor
L’esquella de la torratxa, la
sarsuela còmica que va cata-
pultar Pitarra, i ofereixen el
monòleg irreverent Com us
deia... el rei està fotut, amb
textos de l’autor com Don
Jaume el conqueridor.

Rigola: “Tothomestàmolt
cansatde lademocràcia”
El director es planteja amb ‘Coriolà’ “quina democràcia volem”

Julià Guillamon


