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El mestre es treu un 
altre as de la màniga
CRÒNICA Benet i Jornet juga i es guanya el 
públic del Teatre Almeria amb ‘Com dir-ho?’

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

El mestre segueix en forma. L’habi-
tual magisteri de Josep Maria Benet 
i Jornet per portar l’espectador a ter-
ritoris inesperats persisteix en la se-
va última obra, Com dir-ho?, que tan-
ca (després de Soterrani i Dues dones 
que ballen) una trilogia de peces de 
cambra amb dos intèrprets sota la 
direcció de Xavier Albertí. Compar-

teixen totes tres la mateixa estructu-
ra narrativa però les temàtiques són 
dispars. Aquesta vegada, contingut 
i forma giren al voltant del poder de 
la paraula. Aquest Com dir-ho? que 
s’arrossega durant tota la represen-
tació condueix, entre l’intricat labe-
rint de divagacions, silencis i con-
fessions, a una sentida defensa de la 
creació literària. 
 La petita sala de l’Almeria Teatre 

va acollir entre grans aplaudiments 
l’estrena del muntatge, interpre-
tat per un Jordi Boixaderas pletòric 
d’ofici i una debutant Clàudia Beni-
to, que salda amb nota alta el gran 
repte. «El meu pare no volia que em 
dediqués a això», declarava l’actriu. 

El seu pare, Andreu Benito, va assis-
tir orgullós a una posada de llarg de 
tan bons auguris com els del seu per-
sonatge: una alumna avantatjada de 
futur brillant.
 A casa de la universitària irromp, 
en la ficció, el seu professor de litera-

tura i escriptor. Ja des de l’inici, amb 
el Com dir- ho? del títol en boca del ca-
tedràtic, que anticipa algun fet deli-
cat o terrible (que no verbalitza fins 
al final), l’autor es guanya la compli-
citat de la platea, disposada a entrar 
en el joc dramatúrgic i a apostar pels 
desenllaços possibles. 

JOCS I MALENTESOS / Benet i Jornet plan-
teja un joc. Escampa pistes, algunes 
d’ambigües i equívoques que reme-
ten a Oleanna i Blackbird, perquè ca-
dascú faci les seves elucubracions. I 
és aquí, en aquesta transferència a 
l’espectador, on radica l’efectivitat 
de la proposta, refermada per la pro-
ximitat i el talent d’uns actors a un 
pas del públic. Alguns en moments 
puntuals trobena faltar més cartes 
sobre la taula, altres combinacions i 
recursos, però la partida remunta 
quan l’autor es treu de la màniga l’as 
de la seva última jugada, que resulta 
guanyadora. H  

33 Clàudia Benito i Jordi Boixaderas triomfen com a alumna i professor.

JOAN CORTADELLAS

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

Beach House i el seu dream-pop en-
cantaran la sala Apolo dues nits se-
guides, avui i demà. El seu últim disc 
és Bloom, considerat un dels millors 
de l’any passat. Parlem amb Victo-
ria Legrand, cantant, compositora 
i teclista.

–Van haver d’afegir una segona nit a 
la seva cita amb Barcelona. ¿Els va 
sorprendre?
–Som conscients de la nostra popu-
laritat en aquest país. Hem estat a 
Barcelona diverses vegades i sempre 
ha sigut interessant. Moments bons, 
moments bojos… Potser més dels bo-
jos (rialles).

–¿Coneix la ciutat? 
–En realitat, tampoc és que hagi tin-
gut temps de recórrer-la en condici-
ons i veure els llocs turístics recoma-
nats per tothom. Però passa així amb 
les gires. No fas el que faries en unes 
simples vacances. 

–Envegem els grups que viatgen al 
voltant del món, però les gires no són 
vacances.
–No, almenys no per a nosaltres. No 
m’agrada fer turisme quan estic de 
gira. 

–¿Com és l’espectacle que veurem 
aquestes dues nits? ¿És similar al de 
l’últim Primavera Sound?
–¡No! El repertori és diferent, també 
l’escenari. En conjunt, diria que és 
més bonic. L’anterior escenari tenia 
un enfocament més industrial. En 
aquesta ocasió buscàvem una experi-
ència diferent. Hem dissenyat l’esce-
nari i l’hem construït amb les nostres 
pròpies mans. 

totes les coses. A nosaltres ens costa 
deixar el nostre projecte artístic en 
mans d’una altra persona.

–Vostès semblen cuidar molt cada 
pas. Per exemple, no es sobreexpo-
sen a la xarxa. 
–S’ha d’anar amb compte amb in-
ternet. És una eina, no la identitat. 
És perillós. I poc sa. ¿On és la priva-
citat? ¿I l’idil·li? Has de prendre una 
distància amb la xarxa, prendre-te-
la com una realitat alternativa, pe-
rò no la realitat. 

–Perquè no és la realitat: no és un 
lloc. 
–I no hi ha res que sigui comparable 
a tocar les coses. Les còpies físiques 
de discos, les instal·lacions, les ga-
leries d’art… A mi m’interessa més 
aquest aspecte de la vida que no pas 
el món virtual. 

–Pot ser que massa records dels nos-
tres últims anys siguin d’una panta-
lla, ¿veritat?
–Fa una mica de por. Sobretot pel 
que fa als joves. Si vas créixer als 80, 
pots recordar perfectament l’ena-
morament i la tensió al voltant de, 
per exemple, escoltar un disc per 
primera vegada. Somiaves amb això. 
Ara només s’ha de fer un clic. Aquest 
accés immediat empobreix la imagi-
nació, acaba amb la fantasia. 

–Disculpi si el molesta la pregunta, 
però ¿a vegades no té gelosia dels 
seus mítics cabells? Poden robar-li 
protagonisme. 
–(Rialles.) Els meus cabells fan el que 
volen. La gent sembla intrigada, però 
en realitat no els cuido de cap forma 
especial. Faig com totes les persones: 
un raspallat de tant en tant, un rentat 
cada dos dies i ja està. H

«Internet és una realitat 
alternativa, però no la realitat»

«Els meus cabells 
fan el que volen. 
La gent sembla 
intrigada, però en 
realitat no els cuido 
de forma especial»

BEACH HOUSE  Grup pop. Actua avui i demà a la sala Apolo

–Això em recorda David Lynch. Per 
a Carretera perdida va dissenyar la 
mansió de Fred i Renee, i va constru-
ir la majoria del mobiliari.
–¿De veritat? És fascinant. Però és 
que quan tens una visió, has de fer 

33 Victoria Legrand i Alex Scally, els dos integrants de Beach House, en una imatge promocional.

EL PERIÓDICO

Pet Shop 
Boys obrirà 
el Sónar el 
13 de juny

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

Pet Shop Boys, llegenda del pop 
electrònic, realitzarà el concert 
inaugural del festival Sónar el 
dijous 13 de juny. Igual que va 
succeir l’any passat amb l’actu-
ació exclusiva de New Order, 
10.000 afortunats podran assis-
tir al concert de Pet Shop Boys, 
convidats per la firma de cerve-
sa Estrella Damm. Les pròximes 
setmanes es donarà més infor-
mació sobre com obtenir la co-
bejada invitació per accedir al 
concert.
 L’esperat xou dels Pet Show 
Boys se sumarà a l’oficial del dia 
15, que ja havia estat anunciat 

per l’organització del festival, 
una cita clau per als amants de la 
música electrònica.
 El duo britànic, que es va do-
nar a conèixer a mitjans dels anys 
80 amb West End girls i What have I 
done to deserve this?, repassarà la se-
va dilatada carrera i presentarà el 
seu 11è disc d’estudi, Elysium. Els 
sintetitzadors de Chris Lowe i les 
lletres de Neil Tennant han man-
tingut el pols al llarg dels anys en-
ganxant cada vegada un nombre 
més gran de seguidors, que s’ha 
ampliat amb Elysium, disc que 
també ha obtingut el beneplàcit 
de la crítica. H

CONCERT ESTRELLA

El duo britànic
farà l’actuació 
inaugural per a 
10.000 convidats 
d’Estrella Damm


