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Elmenys apocalíptic –elmés tec-
nològicament integrat, seguint
l’esquema clàssic d’Umberto
Eco– dels literats espanyols, Lo-
renzo Silva, es confessa un con-
vers: “És curiós perquè a la pri-
mera novel·la de Bevilacqua –El
lejano país de los estanques (Desti-
no, 1998)–, el protagonista feia
un parell de reflexionsmolt críti-
ques amb el mòbil, i deia que era
l’atemptat més important contra

l’autonomia dels éssers humans.
És de les frases que més vegades
m’he hagut d’empassar. Bevilac-
qua parlava per mi, tot i que for-
çant unamica la mà, jo llavors no
tenia mòbil i en malparlava. Ara
en tinc dos”. Silva és pioner en el
seu gremi a les xarxes socials,
amb el seu blog, i també fa prose-
litisme del llibre digital i de les
tauletes. “Crec que va ser a la
quarta novel·la –Nadie vale más
que otro. Cuatro asuntos de Bevi-
lacqua (Destino, 2004)– en què

el meu protagonista estrena mò-
bil; esclar, imposat pels seus
caps”. L’assumpte ha anat evolu-
cionant fins al punt que “a la que
estic escrivint ara, elmòbil és om-
nipresent. Hi ha espais morts en
la narració clàssica, com per
exemple si un agent ha d’anar de
Madrid a Barcelona amb cotxe,
en què ara, a efectes dramàtics,
pots tractar tres trames alhora;
no són moments perduts per al
drama”. Encara que Silva sigui
un convers entusiasmat, veu el
problema: “Tinc amics cineastes
que detesten els mòbils perquè
diuen que cinematogràficament
resulta vulgar”. I com a especia-
lista en el gènere policíac subrat-
lla que a “la sèrieTheWire l’ús de
telèfons fixos, mòbils i després
smartphones, és unmotiu dramà-
tic de primer ordre”.
El director Nacho Vigalondo,

que aquest divendres estrena el
seu segon llargmetratge,Extrater-
restre, recorda que també a 24, la
sèrie sobre els serveis d’intel·li-
gència protagonitzada per Kief-
fer Sutherland, el mòbil és l’eix
dramàtic que suporta l’ambiciosa

premissa que tot es desenvolupi
en temps real. “És curiós perquè
a la meva pel·lícula –Extraterres-
tre– hi ha telèfons fixos i walkie-
talkies; m’agrada l’infantilisme
d’utilitzar walkies en lloc de mò-
bils. És cert que al cinema no s’ha
integrat tant el mòbil, però sí a
les sèries de televisió modernes”.
I li treu importància: “No sóc
gens nostàlgic i no crec que cap
gènere sigui tan delicat que pu-
gui perillar per la tecnologia. Els
recursos dramàtics es renoven”.
Un exemple el va donar el seu
amic Rodrigo Cortés a Buried
(Enterrat). La història del con-
tractista Paul Conroy hauria es-
tat molt diferent sense un mòbil.
Potser s’hauria assemblat a aque-
lla monologada Johnny va agafar
el fusell (1971), de Dalton Trum-
bo. Benmirat, no va pas tanmala-
ment, el mòbil.c
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“En una novel·la,
el mòbil et permet
tractar fins a
tres trames alhora”
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“Cap gènere
no és tan delicat
que pugui perillar
per la tecnologia”

ElTNCreviuamb‘Rei i senyor’ la revolta
delsmodernistescontraelvellmón
Lluís Soler protagonitza aquest drama rural de Pous i Pagès que demana la revolució individual
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Novavidaper
a teatre antic

La ficció televisiva
ha integrat elmòbil
abansque les pel·lícules

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Una batalla entre dos mons: el
vell, ja gairebé etern, i un de nou
que pugna per néixer. Un món
nou en el qual es pugui escapar
del destí imposat a cada persona
des de fora. En què, mitjançant
la voluntat i la revolta indivi-
dual, sigui possible evadir-se del
determinisme de la naturalesa i
de les convencions socials.
Aquesta oposició de la voluntat
individual a les normes de la so-
cietat és una de les claus de la
literatura modernista. I resulta
evident en obres com La vida i la
mort d’en Jordi Fraginals, escrita
per Josep Pous i Pagès el 1912 i
considerada, explica la professo-
ra Margarida Casacuberta, com
l’última novel·la del modernis-
me català. En aquesta novel·la,
serà l’enamorament del protago-

nista el que el porti a enfron-
tar-se a l’autoritat paterna i a
abandonar el seminari a què està
sentenciat.
La novel·la va ser un èxit i sis

anys després Pous i Pagès escriu-
ria una obra de teatre, Rei i se-
nyor, en la qual el paper de Fra-
ginals es desdobla en els dos fills
del protagonista del drama, el
patriarca rural Andreu Reixac.
L’obra es va estrenar el 1918 al
Romea, i, sense necessitat d’ac-
tualitzar-la ni modernitzar-la,
només polint el llenguatge i
fent-la més coral, es recupera
des d’avui i fins al 29 d’abril al
Teatre Nacional de Catalunya
(TNC). Toni Casares, el respon-
sable de la Sala Beckett, és el di-
rector de l’obra, que té un potent
equip d’actors encapçalat per
Lluís Soler i en el qual figuren
Roser Camí, Pep Cruz, Carles
Romero o Sara Espígul.

Per Casares, “l’obra té ele-
ments d’Ibsen, Shakespeare, Lor-
ca, deMaeterlinck i el teatre sim-
bolista”. “Cal –afegeix–molta sa-
viesa teatral en aquesta obra. És
un drama coral ambientat en un
món molt tancat que viu com
una amenaça els aires nous. Hi
ha en ell un autoritarisme secu-
lar, paternal: res no pot ser de
cap altra manera, perquè sem-
pre ha estat així. Es dóna un xoc
generacional perquè el patriarca
de la família, per demostrar la se-
va autoritat, trenca el compro-
mís de la seva filla amb el pro-
mès que li havien destinat tota la
vida i que a ella li semblava bé”.
Haurà de casar-se amb algú que
no estima, però llavors tornarà
dels seus viatges d’aprenentatge
l’hereu de la família amb idees
noves. “Però la força de com ha
estat tot sempre sembla impedir
el canvi”, remarca Casares, que

recorda que els personatges de
la peça “són simbòlics, cadascun
té un paper moral”.
Pere Riera, l’autor de Desclas-

sificats, ha estat l’encarregat de
polir la dramatúrgia de l’obra
“perquè llisqués millor, però no
hemvolgutmodernitzar-la ni ac-
tualitzar-la. El text és tan ric que
hauria estat una llàstima sacrifi-
car-lo per contemporaneïtzar-
lo”. I recorda, a més, que “té una
ideologia molt clara: volia con-
vèncer la seva època que les co-
ses podien canviar”.
Canviar en molts sentits. Com

recorda Casacuberta, l’obra de
Pous i Pagès, al qual reivindica
com un dels personatges impor-
tants de la tradició progressista
catalanista republicana, busca
tambépotenciar el teatre en cata-
là en una època en la qual estava
en gran crisi perquè al noucentis-
me no li havia interessat: només
quan aquest decau per no fer cas
de la realitat, reapareix la volun-
tat de recuperar el públic amb
gèneres deixats de banda com el
teatre i la novel·la. Ja a nivell in-
dividual, els canvis per a Pous i
Pagès suposen gairebé un segon
naixement, tan dolorós com el
primer: cadascun ha de prendre
consciència de si mateix i afir-
mar-se davant el que la tradició i
els prejudicis esperen d’ell. c
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El patriarca. Lluís Soler
dóna vida a Andreu
Reixac, el protagonista
de Rei i senyor

]Rei i senyor s’emmarca
en la línia del TNC de
recuperar textos poc
coneguts del teatre ca-
talà. Una línia que han
reprès peces com La
dama de Reus o Valenti-
na i que està fructifi-
cant: el teatre Tantaran-
tana acaba de fer una
operació Pitarra, i ara
La Seca, a càrrec de dos
joves com Nau Albet i
Marcel Borràs, presenta
La monja enterrada en
vida, un text popular de
Jaume Piquet de finals
del XIX.


