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TotesperantWilson

Mestria
i fuga

CRÍT ICA DE TEATRE

CRÍT ICA DE ROCK

Richard Hawley

Lloc i data: Sala Apolo
(26/X/2012)

DONAT PUTX

Al cap de pocs mesos d’actuar a
l’Arc de Triomf en la jornada fi-
nal del Primavera Sound, Ri-
chardHawley va ocupar l’escena-
ri de la sala Apolo, que registrava
molt bona entrada tot i el poc po-
pular preu del tiquet, la qual cosa
segurament també explica l’ele-
vada mitjana d’edat dels especta-
dors. Acompanyat per quatremú-
sics de qualitat superior, el de
Sheffield presentava Standing at
the sky’s edge, disc on es distancia
del crooner que havia dibuixat an-
teriorment, i prem l’accelerador
amb l’esplendor de les guitarres
més afilades.
Malgrat un parell d’entre-

bancs (el públic xerraire que el
cantant va amonestar, el soroll
impenitent de l’aire condicio-
nat), Hawley va oficiar un con-
cert memorable: una feliç comu-
nió entre la seva mestria vocal
(extraordinari en la distància cur-
ta, amb una veu profunda, ele-
gant i ben temperada, que sovint
recorda Orbison o Cash) i l’inspi-

rat amor per la fuga psicodèlica
d’alguns temes nous. Ara tendre,
ara emprenyat, va defensar can-
çons de l’últim àlbum (Leave
your body behind you, Time will
bring you winter...), i va culminar
amb amb la mirada clavada al re-
trovisor, edificant Lady solitude i
un The ocean que va fer levitar
l’audiència.c

El montaplatos

Autor: Harold Pinter
Traducció: Alberto San Juan
Direcció: Andrés Lima
Lloc i data: Teatre Lliure (M);
avui, última funció

JOAN-ANTON BENACH

Era la primavera de 1987. O si-
gui que ha passat un quart de se-
gle des que devoràvem amb un
interès vivíssim les obres que
CarmePortaceli i XicuMasó di-
rigien al Lliure de Gràcia, dues
peces breus de Harold Pinter:
El muntaplats i L’última copa. I
bé, de la primera, d’El monta-
platos, se’n pot veure ara ma-
teix i fins diumenge la versió
que la companyia madrilenya
Animalario ofereix al Lliure de
Montjuïc. Un espectaclemagní-
fic. L’interpreten Alberto San
Juan (Ben) i Guillermo Toledo
(Gus), dirigits per Andrés Lima.
La traducció d’Alberto San
Juan ha modificat la referència
futbolística a l’Aston Villa que
hi ha a l’original i l’ha substituï-
da aquí –també a Madrid?– per
unes apassionades al·lusions al
Barça.
ALima, el director, cal adjudi-

car-li una dilatació dels temps
de l’acció,maniobra que aconse-
gueix espessir l’espera dels dos
personatges de l’obra –qüestió
fonamental per la jove escola
de l’absurd– i una encertada lec-
tura del títol original, The dumb
waiter, la traducció lliure del
qual és, precisa Lima, El cam-
brer estúpid. Vet aquí una mena
de llicència per establir una sin-
gular relació de poder entre els
dos protagonistes. Gus, en efec-
te, el que sembla menys intel·li-
gent, es veu sotmès a l’autoritat
de Ben, que és qui dicta en cada
moment la conducta i els movi-
ments que convenen a la situa-
ció dels dos homes, assassins a
sou, tancats en una habitació on
només hi ha un muntaplats que

emet estranyes comandes culi-
nàries.
Aquesta relació de domini és

la característica que allunya El
montaplatos d’aquell esclat im-
ponent del teatre de l’absurd
que va ser Tot esperant Godot,
de Samuel Beckett, que es va do-
nar a conèixer el 1953. Harold
Pinter (1930-2008) va escriure
la peripècia de Ben i Gus quatre
anysmés tard, el 1957, i la influ-
ència de l’espera de Vladímir i
Estragó, els personatges de Bec-
kett, sobre l’espera de Ben i
Gus, no pot ser més eloqüent.
Les dues criatures pinterianes
esperen Wilson –un tal Gutiér-
rez, en l’obra d’Animalario–,
l’home que els ha de dictar,
com altres vegades, l’ordre cri-
minal i que els és molt poc
conegut, encara que una mica
més, és clar, que el que la pare-

lla beckettiana sap de l’enigmà-
tic Godot. Cal recordar que al
llarg de tota la dècada dels 50 i
fins als primers 60, a Pinter se’l
va considerar adscrit a l’estèti-
ca de l’absurd, més en la línia de
Samuel Beckett –per bé que
més descriptiu– que no pas del
provocadorEugène Ionesco. Se-
ria més tard que Pinter tallaria
amarres i emprendria un altís-
sim vol pel seu compte, fins a
un llindar estratosfèric.
I bé, amb una fidelitat essen-

cial al text, Lima, San Juan i
Toledo han aconseguit il·lumi-
nar la difícil empresa que supo-
sa la creació d’un espectacle
tens, enormement suggestiu i
actual sense esborrar-ne del tot
la petjada “històrica”. Insistei-
xo: magnífic.c

Richard Hawley, abans-d’ahir a la nit a la sala Apolo

Carod-Rovira, Soldevila, Cruanyes i Llopis, ahir

Toledo, Lima, i San
Juan han aconseguit
crear un espectacle
tens, enormement
suggestiu i actual
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València

L’autor el va descriure com “un
llibre de combat”. Perquè el que
ha pretès el periodista Antoni
Cruanyes, corresponsal de TV3
a París, amb el seu assaig, és
“alertar sobre l’auge de la ultra-
dreta a Europa, sobre com les
seves idees s’estan estenent fins
i tot en els partits majoritaris, i
com lluitar-hi en contra”. Té
coma títolUn antídot contra l’ex-
trema dreta, i ha estat l’obra
guanyadora del premi Joan
Fuster d’assaig de la 41a edició
dels PremisOctubre que organit-
za l’editorial Tres i Quatre.
Cruanyes va explicar que l’ini-

ci del treball va ser un reportat-
ge que pretenia fer per a TV3

sobre la ultradreta europea.
“Vaig començar a documentar-
me, i vaig comprendre que el
format adequat era un llibre d’as-
saig”. A partir d’aquí, el periodis-
ta va investigar les raons per les
quals aquestes formacions políti-
ques estan arrelant amb força al
Vell Continent. “Vaig analitzar
els moviments migratoris, els
canvis demogràfics, la presència
de l’Islam, entre d’altres, i també
el fracàs d’Europa en l’objectiu
de ser una alternativa, una illa,
en el món de la globalització”.
L’obra s’inicia ambun inventa-

ri dels partits de la ultradreta a
Europa. “No és el mateix el
populisme d’Holanda que l’arre-
lament nazi a Àustria”, afegeix.
Analitza com s’estan instal·lant
aquests partits en els parla-

ments dels diferents estats i
finalment ofereix fórmules per
lluitar-hi en contra. “Des de
fer-los el buit fins a fer-los par-
ticipar en tasques de govern
perquè se’ls identifiqui bé”.
El premiAndròmina de narra-

tiva es va atorgar ex aequo a
Tomàs Llopis, professor de lite-
ratura catalana a València per
l’obraHi ha morts que pesen 100
anys i a l’exdirigent d’ERC
Josep-Lluís Carod-Rovira, per
l’obra La passió italiana. En el
primer cas, Llopis novel·la la his-
tòria d’una saga familiar de
València des de l’expulsió dels
moriscos fins a la guerra de Suc-
cessió. “La saga dels Facadell;
em serveix per explicar un
temps i una època, el segle XVII,
en què totes les tempestes van ar-
ribar a aquesta terra”. A més,
l’autor subratlla que ha vist mol-
tes similituds entre l’esclavitud i
el feudalisme d’aquells temps i
la vida que moltes persones por-
ten avui dia lligades a hipote-
ques de 40 anys”. Per la seva
part, Carod-Rovira va ubicar
l’obra dins de la “narrativa me-
morialística”. En aquesta, l’au-
tor exposa la seva passió per
Itàlia i, alhora, fa retrats de per-
sonatges claus de la cultura cata-
lana com Joan Francesc Mira,
JosepPiera o el pareMiquel Bat-
llori. “No són unesmemòries po-
lítiques; és una mirada personal
a alguns aspectes de la meva vi-
da, i en especial cap a Itàlia”.
Finalment, el premiVicentAn-

drés Estellés de poesia li van
atorgar al poeta català JosepAn-
tón Soldevila. TituladaElmur de
Planck, l’obra guanyadora és, va
assenyalar l’autor, “un viatge in-
terior, volem saber qui som, fins
que xoquem amb el nostre mur
interior”.c
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AntoniCruanyesguanya
elJoanFusterd’assaig
El periodista aborda l’auge de la ultradreta a Europa


