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om es pot reconèixer el mal? És possible
fer-ho? Aquesta és la pregunta sobre la qual
Josep Pere Peyró reflexiona a La vida lluny

dels poetes. Hi reflexiona ell, tot sol, perquè no hi
ha espai per a la reflexió del públic. Hi reflexiona a
més, per partida doble, perquè malauradament, en
la segona part d’aquesta peça que s’anunciava amb
una durada de dues hores i un entreacte i va durar
hora i mitja i no va tenir entreacte –la tisora hauria
d’haver treballat força més–, es repeteixen escenes
de la primera part, i no hi ha recurs que provoqui
més fatiga en el públic. En la primera part, Els vius,
es despatxa una escena situada el 1935, a Mallorca,
–s’hi afegeix una trama paral·lela situada en l’ac-
tualitat en una mena de joc metateatral, que no fun-
ciona–, en la qual la vídua d’un heroi alemany de la
Primera Guerra Mundial, Anna Bachmayer, parla
–cridar seria més correcte– amb els seus dos fills i
el seu germà, en un mollet de Palma. La mare desit-
ja tornar a Alemanya, enlluernada pel ressorgir de
la pàtria sota el signe nazi, amb l’oposició del seu
germà, un artista expulsat del país perquè els nazis
el consideren un degenerat. La vídua, que espera la
visita de dos oficials nazis que tenen l’encàrrec
d’oferir-li bones condicions pel retorn, vol endur-
se a Alemanya els seus dos fills, Martin, autista i
virtuós del violoncel, i Martha, per oferir-los un fu-
tur millor, obviant qualsevol altra consideració.
Durant la visita, Martha s’enamora aparentment
d’un dels oficials. Tot indica que tornaran a Alema-
nya. Però heus aquí que intervé l’Intrús per evitar-
ho, per canviar el final de la peça –després de repe-
tir gairebé sencera la primera part–, contractant
l’autor perquè la reescrigui i l’introdueixi a ell com
a personatge, sense canviar, però, res del text, no-
més afegint-hi les seves rèpliques. L’Intrús vindria
a ser el que Pepito Grillo és a Pinotxo, que en aquest
cas és el públic. Resulta igual de molest i odiós que
l’insecte verd amb barret de copa, ja que Peyró no
ha escrit ni dirigit per a un públic voluntari i refle-
xiu, sinó que amb la introducció d’aquest personat-
ge, al qual transforma incomprensiblement en una
mena de bufó intel·ligent, i les seves rèpliques,
marca al públic per on ha d’anar la reflexió. Tot és
tan dirigista que no queda ni tan sols espai per a
imaginar-se els paisatges. Ja te’ls canta una veu en
off. No hi ha personatges dibuixats i, tret del cas de
Blai Llopis, ni tan sols una interpretació mínima-
ment convincent, amb actors i actrius que, o fan ga-
la d’una afectació que ratlla el ridícul, o estan so-
breactuats fins a causar l’exasperació i, fins i tot en
algun cas, mostren imperdonables problemes de
dicció en un actor professional. Una eixordadora i
inexplicable cinta transportadora circular no ajuda
a la comprensió del text, a la seva correcta audició,
que ja esdevé impossible quan se sobreposen dues
escenes cridades pels intèrprets i, al mateix temps,
se serveis una espasmòdica interpretació des del
violoncel. Cerimònia de la confusió.
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Una imatge de l’obra. / JOAN BENNASSAR

La portaveu del PSC i exal-
caldessa, Pilar Mundet, va
enviar una carta a diferents
estaments oficials i a perso-
nes del món de la cultura en
què acusava l’equip de go-
vern de Tossa de deixadesa
en la conservació del patri-
moni cultural de la vila.
Mundet hi criticava que el
museu del Far fa més d’un
any que està tancat, així
com el museu de Can Gan-
ga. En la carta també s’as-
senyala que les vil·les ro-
manes dels Ametllers, ses
Alzines i Mas Carbotí pre-
senten «un estat de degra-
dació per la falta de mante-
niment», i també s’acusa el
govern «d’impedir l’ús pú-
blic» de l’església vella.

El consistori va respon-
dre ahir a les denúncies de

Mundet informant de pro-
peres obertures d’alguna
d’aquestes instal·lacions i
d’obres de millora en d’al-
tres. El govern municipal
va anunciar la reobertura
de Can Ganga, una masia
històrica del nucli antic de
Tossa, el tancament de la
qual es va justificar per «la
quantitat de mancances
que hi havia», amb dife-
rents qüestions «fora de
normativa». L’equip de go-
vern va anunciar una inver-
sió de 15.000 euros per re-
obrir el museu aquest estiu
i adequar-ne la zona de les
golfes amb vista a final
d’any.

Pel que fa al Museu del
Far, la intenció és reobrir-
lo per Setmana Santa.
L’equipament tenia els

projectors espatllats i hi
havia degoters, entre al-
tres desperfectes. Amb
50.000 euros del fons es-
tatal d’inversió local, ara
s’hi canvien els projectors
i s’hi substitueixen les cà-
meres de seguretat, entre
altres actuacions.

També hi ha previst
aquest any la restauració
de la cúpula de la Casa de
Cultura. El projecte té un
cost de 45.000 euros i està
subvencionat per la Dipu-
tació de Girona i el
PUOSC. D’altra banda, la
Fundació Caixa Girona
instal·larà mobiliari nou a
la sala d’actes de la Casa
de Cultura i, si el pressu-
post ho permet, també en
alguna de les sales del pis
superior.

El govern de Tossa respon a les
crítiques del PSC amb l’anunci
de reobertura de dos museus

Havia denunciat «la deixadesa» de CiU en matèria cultural

El Museu del Far fa més d’un any que està tancat per problemes tècnics. / J. COLOMER

● L’estat dels equipaments culturals de
Tossa ha tornat a provocar una baralla pú-
blica entre el PSC i l’equip de govern de
Tossa, de CiU. El PSC ha denunciat a di-

JORDI COLOMER / Tossa de Mar verses autoritats el tancament d’equipa-
ments culturals, i l’equip de govern ha
respost que alguns d’aquests espais tenen
deficiències des del mandat socialista i
que aviat se n’obrirà algun.

Miquel Abras
guanya el premi
Disc Català de
l’Any de Ràdio 4
● La Bisbal d’Empordà. El
músic bisbalenc Mi-
quel Abras rebrà di-
marts vinent el premi
Disc Català de l’Any,
per M’agrada sentir el
que tu sents, en una fes-
ta a Luz de Gas de Bar-
celona (21h), que Rà-
dio 4 emetrà en directe.
Durant la festa actuaran
Abras i Dept. Per cele-
brar els 30 anys del pre-
mi s’ha editat un CD-
llibre amb cançons
d’alguns dels àlbums
premiats des del 1979,
que es lliurarà gratuïta-
ment als assistents a la
festa. Les invitacions
s’aconsegueixen a tra-
vés del web www.dis-
ccataladelany.cat. / X.C.

Maulets convoca
una protesta
contra els reis
● Figueres. Maulets Alt
Empordà ha convocat
una manifestació avui
davant del Teatre-Mu-
seu Dalí de Figueres
(11.30h) on els reis
d’Espanya presidiran
una reunió del patronat
de la Fundació Gala-
Salvador Dalí. Maulets
protesta contra la pre-
sència dels monarques i
la nova Fundació Prín-
cep de Girona. / X.C.

Segon film del
Black Music
● Girona. La pel·lícula
documental Movin’on
up. The music & messa-
ge of Curtis Mayfield &
Impressions, de David
Peck (2008; 124 mi-
nuts) protagonitzarà
avui la segona sessió
del cicle Black Music
& Films al Truffaut
(20.30h, 3 euros). / X.C.

● El cineasta Antoni Ver-
daguer (La teranyina, Ha-
vanera o Raval, Raval) té
previst començar a rodar
el pròxim mes de setem-
bre, a Girona, el film Mo-
rir sense morir, que vol ser
un nou «element de refle-
xió i debat», segons el ma-
teix director, al voltant de
l’eutanàsia, les cures pal-
liatives o el testament vi-
tal. Verdaguer s’apressa a

desvincular el film de la
mort de la italiana Eluana
Englaro, afirma que ja fa
un any que hi treballen i
que la proposta va prendre
forma quan va rebre una
trucada de Girona i va co-
nèixer de primera mà el
cas d’una dona de poc més
de 40 anys que es troba en
«estat vegetatiu perma-
nent» a causa d’una crisi
cardiovascular, que li va
provocar una anòxia cere-

bral –falta de subministra-
ment d’oxigen al cervell–,
ingressada en un centre sa-
nitari de la ciutat. Verda-
guer, que no va voler des-
cobrir la identitat de la do-
na ni donar-ne més detalls,
va explicar que per això la
meitat del documental, «la
meitat de ficció», es rodarà
a Girona, i desitja que la
major part de l’equip artís-
tic i tècnic sigui de la ciu-
tat. L’altra meitat del film

el formaran les diverses
entrevistes que el cineasta
té previst mantenir amb
metges, científics o mem-
bres destacats de l’Esglé-
sia, per tal de fer un film
que, tot i «tenir una posi-
ció», no sigui «tendenciós
i sí plural». La pel·lícula,
produïda per Setmàgic, té
un pressupost de 600.000
euros i el suport de l’Asso-
ciació Dret a Morir Digna-
ment.

Antoni Verdaguer rodarà a Girona un
film documental sobre l’eutanàsia
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