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Duister Hart (El cor de les
tenebres de J. Conrad)
Director: Guy Cassiers
Adaptació i interpretació: Josse
de Pauw
Lloc i data: Teatre de Salt - Tem-
porada Alta (6/10/2012)

JOAN-ANTON BENACH

Pels nombrosos espectadors que
de ben segur hauran llegit El cor
de les tenebres de Conrad, Duis-
ter Hart agitarà les turbulències
interiors que provocà la lectura
de la gran novel·la. El director
Guy Cassiers (Mefisto for ever) i
l’actor Josse de Pauw, sembla
molt que s’adressin a aquests con-
naisseurs, és a dir, a una congre-
gació de còmplices davant la qual
fer reviure la torrentada de sensa-
cions inquietants que Joseph
Conrad (1857-1924) provocà
mentre el vaixell on viatjavaMar-
low, el narrador, s’acostava al pa-
radís salvatge on Kurtz, l’agent

comercial llegendari (per la seva
eficiència), havia instaurat el seu
regne satànic.
Ara bé: i els que no coneixen la

novel·la?
Dissabte a la nit, al Teatre de

Salt, l’espectador que estava in al-
bis de l’obra de Conrad, em va
semblar que s’expressava sobre
les virtuts de Duister Hart amb
molta més contenció que els que
acabàvemde seguir l’extraordina-
ri monòleg de Josse de Pauw/
Marlow, un enfilall de records
d’una lectura apassionant més o
menys antiga. Vet aquí, doncs,
que l’espectacle del flamenc Guy
Cassiers, una de les més ex-
cel·lents propostes de Tempora-
da Alta, probablement no pot re-
velar tots els atractius del relat
original en el qual es basa l’adap-
tació, una provamés que ni el tea-
tre – ni el cinema– ni cap gènere
narratiu no pot superar les qua-
litats i suggestió de la gran lite-
ratura.
La còrpora poderosa i les tona-

litats avellutades i greus que so-

nen en una veu privilegiada, fan
de Josse de Pauw un actor amb
una autoritat i seguretat inqüesti-
onables. Intèrpret i, alhora, adap-
tador del text de Conrad, De
Pauw és un Marlow que es per-
met sortir a escena amb una peti-
ta ampolla d’aigua mineral a la
mà, de la qual anirà bevent sense
desprendre-se’n al llarg de tot el
monòleg de cent deu minuts. No
és un detall irrellevant. Director i
actor han volgut fer de la novel·la
publicada per primera vegada el
1902 un relat adreçat als coetanis
del personatge que, com en el
text original, s’expressa en prime-
ra persona. Aquest anacronisme,
aquesta transgressió serveix per
metamorfosar mentalment l’es-
pectador d'avui, convidat a imagi-
nar-se al llarg d’una hora i deu,
en el temps del colonialisme més
tràgicament voraç, quan Leopold
II de Bèlgica considerava que tot
el Congo africà era de la seva pro-
pietat privada.
El joc del teatre no s’atura

aquí.NarradorMarlow i protago-
nista, Josse de Pauw interpreta, a
més, degudament caracteritzats,
tots els personatges que interve-
nen en l’espectacle, enregistrats

en una creació videogràfica (Ar-
jen Klerkx) d'una magnífica so-
brietat plàstica. Entre aquestes fi-
gures apareix el rostre del propi
Kurtz tocat per unes ombres
ocres i rogenques que recorden
l’aparició primera de Marlon
Brando aApocalypse now deCop-
pola, versió bèl·lico-vietnamita
de l’obra de Conrad.
Em fa l’efecte que Duister

Hart quedarà entre elsmillors es-
pectacles de Guy Cassiers. Per
l’enorme força dramàtica del seu
material literari, per la simple i al-
hora fascinant posada en escena i
per l’atractiu constant de la inter-
pretació. En un crescendo molt
efectiu, cal destacar el tram final
del relat deMarlow, quan aquest
conta les últimes hores de Kurtz,
el comiat indígena i esvalotat que
té lloc des de la riba de la gran
serp fluvial, quan el vaixell s’en-
du el cos moribund del Déu sal-
vatge, el qual, després de mos-
trar-se aliè a les diferències entre
el bé i el mal, sembla que recobra
el seny en el darrermot que repe-
teix, esparverat: Horror, hor-
ror!!! Imentre esclata la gran ova-
ció, De Pauw fa l’últim glop d’ai-
gua mineral.c
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E
ls actes de celebra-
ció i recordatori de
la figura i l’obra de
John Cage, amb mo-
tiu del seu centenari,

van començar a Barcelona fa
unes setmanes amb una exposi-
ció fotogràfica afavorida i allot-
jada a La Virreina. Ara és el torn
d’altres materialitzacions de l’o-
bra i l’esperit del compositor i
creador dels Estats Units reuni-
des sota la llegenda John Cage.
Sons en llibertat i vehiculades per
Arts Santa Mònica, la Fundació
Tàpies –que arrencarà el dia 23
amb la primera lectura d’escrits
deCage dirigida per CarmenPar-
do– i l’Institut d’Estudis Nord-
americans, amb un espectacular
epicentre en una vetllada pianís-
tica a càrrec de Carles Santos i
Inés Borràs.
Els dos pianistes interpretaran

avui Les vexations d’Erik Satie en
un concert-acció de dotze hores
de durada que arrencarà a les dot-
ze d’aquesta nit en el claustre de
Santa Mònica i finalitzarà dotze
hores més tard, és a dir, demà al
migdia. El concert es desenvolu-
parà ininterrompudament, co-
mençant Carles Santos i alter-
nant-se amb Borràs cada hora. El
recinte romandrà obert durant la
funció, que serà gratuïta, i el pú-
blic no s’haurà de comportar
com si fos en una silenciosa sala
de concerts. Les vexations, escri-
ta el 1893, és una obra minimalis-
ta de llarga durada formada per
18 compassos que s’ha de repetir
840 vegades, segons va deixar es-
crit al seu dia el mateix Satie, i
que Cage va ser el primer que va
dirigir en interpretació contínua
el 1963.
Carles Santos, que va partici-

par ahir en la presentació dels ac-
tes en l’Arts Santa Mònica, es va
declarar entregat deixeble de Ca-
ge i va rememorar la seva troba-
da amb l’artista a Nova York, i la
posterior actuació d’aquest el
1966 al Teatre del Prado de Sit-
ges, dins dels actes del Club 49.
El polifacètic pianista de Vinaròs
va confessar que aquesta serà la

segona vegada que interpretarà
íntegrament la peça de Satie, des-
prés que ho fes, també amb Inés
Borràs, el 10 d’agost passat a
Benicarló gràcies a la “insistèn-
cia i devoció d’un entregat admi-
rador”. “Aquesta peça de Satie es

pot muntar de diverses maneres,
i en aquesta ocasió seré total-
ment fidel al quemarca la partitu-
ra, cosa que és molt més pesada,
sobretot a nivellmental”. “Aques-
tes dotze hores ens permetran to-
car la peça entre quaranta i cin-

quanta vegades –va afegir la tam-
bé pianista Borràs–, cosa que per
nosaltres ho famolt especial, per-
què ens fa entrar en una mena de
trànsit, una espècie de borratxe-
ra sonora”.
Aquest reconeixement per l’o-

bra musical del creador nord-
americà no només procedeix
d’un gran admirador i dilecte fan
com Santos, sinó que és un senti-
ment comú en la professió. Per
exemple, pel pianista Agustí Fer-
nández “és una referència molt
important encara que ningú no
pot estar a la seva altura. La seva
importància rau que la seva esco-
la és més a nivell intel·lectual i fi-
losòfic que a nivell de llegatmusi-
cal, i en aquest sentit som molts
els que hem rebut la seva influèn-
cia per bé. Ha estat un revolucio-
nari i és el llindar entre la música
clàssica i la del segle XXI. És a

partir d’ell quan ja no pensem en
notes sinó en sons, i els allibera.
Berio, Boulez i Stockhausen, tot i
que són contemporanis, encara
pensaven en notes, i només a par-
tir de Cage és quan tot això can-
via”. Joan Albert Amargós reco-
neix que no l’ha seguit a nivell
creatiu, però “aquest tipus de per-
sonatges han d’existir perquè
són valents i inventen procedi-
ments nous, cosa que és lícita en-
cara que un no hi combregui. Va
ser transcendental perquè va sa-
ber treure partit sonor d’un ins-
trument com el piano d’una ma-
nera revolucionària. Crec que,
més que la sevamúsica, és la seva
predisposició el que és realment
valuós”. Albert Guinovart també
veu en Cage algú “indispensable,
un revulsiu; va formar part de la
música més avantguardista des
d’una òptica natural davant de

l’escola superintel·lectualitzada
de Centreeuropa”.
El concert riu d’aquesta mitja-

nit va estar precedit ahir per una
conferència de James Pritchett a
l’Institut d’Estudis Nord-ameri-
cans,mentre que per a aquest ves-
pre hi ha anunciada la conferèn-
cia John Cage: sonos en llibertat,
pronunciada per Carmen Pardo
–cocoordinadora de tots els ac-
tes– a les 18 h. i un concert de
Lluïsa Espigolé, amb la interpre-
tació completa de les Sonatas &
interludes per a piano preparat
de Cage (20 h). L’homenatge al
pare de la música experimental
prosseguirà amb el concert del
Roaratorio cagià que oferirà l’Or-
questra del Caos (demà, 20 h) i
un últim concert de Cartridge
music (dijous, 20 h.) a càrrec de
Nuno Rebelo, Lali Barrière, Ma-
tos Capote i Costa Monteiro.
Tots els concerts tindran lloc al
claustre de l’Arts SantaMònica.c

Cassiersviatjaa l’horror

Mestre i alumne. Carles Santos, a
l’esquerra, confés admirador de Cage,

oferirà avui un concert de 12 hores

Carles Santos interpreta avui ‘Les vexations’
de Satie durant dotze hores en els actes

d’homenatge a JohnCage a SantaMònica

Migdia tocant
elpiano
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Els actes de la
Fundació Tàpies
arrencaran amb una
sessió de lectura
el 23 d’octubre
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Blur és el primer grup confir-
mat per a les dues edicions del
Primavera Sound 2013 que se
celebraran el proper any aBar-
celona i Porto. Segons va in-
formar ahir l’organització del
festival, les vetllades tindran
lloc el 24 de maig a Barcelona
i el 31 del mateix mes a la ciu-
tat portuguesa. Aquests dos
concertsmarquen el retorn en
directe de la banda a Espanya
i Portugal, i seran els únics
concerts que els britànics ofe-
riran a la península ibèrica el
proper any.
El cantant de Blur, Damon

Albarn, acaba de publicar Dr
Dee, així com altres treballs
amb els populars grups Goril-
laz i The Good, The Bad and
The Queen.c

Blur
actuarà al
Primavera
Sound2013


