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EDUARD MOLNER

Al volum Imágenes Ingmar Berg-
man recorda, al costat d’un seguit
de fotogrames de les seves pel·lí-
cules, el que considera essencial
de cadascun dels seus projectes.
En parlar de Maduixes silvestres
(1957), que no per casualitat apa-
reix com el primer capítol de lli-
bre, comenta que havia escrit el
guió de la pel·lícula des d’una cam-
bra d’hospital, on va estar ingres-
sat dos mesos per estrés i fatiga la
primavera del 1957.

Aquell hivern, després d’haver
rodat a l’estiu El setè segell i haver
muntat a la tardor La gata sobre la
teulada de zinc i Eric XIV, estava
en mig dels assajos de Peer Gynt
quan va escriure una carta quemai
va arribar a enviar: “Elsmatins són
elmés difícil,mai emdespertomés
tard de les quatre i mitja –els bu-
dells se’m regiren. Al mateix
temps l’angoixa fa estralls amb el
seu cremador. No sé quina classe
d’angoixa és, és indescriptible. Pot-
ser tinc por de no ser prou bo.”
Bergman estava a la ratlla dels

quaranta. Ajagut a l’hospital va es-
criure la que havia de ser una de

les pel·lículesmés importants de la
dècada dels cinquanta. Maduixes
silvestres, on fa una mena de ba-
lanç vital, és el feliç resultat del seu
pas per la crisi d’entrada a la mit-
jana edat.
Otto emezzo (1963), de Federico

Fellini, des de l’altra banda d’Euro-
pa, des del Mediterrani, és també
això. La pel·lícula s'inicia amb una
escenamagistral i terrorífica on al-
gú, bloquejat en un embús de tràn-
sit, queda atrapat en el propi auto-
mòbil que comença a emanar un
fumque torna irrespirable l'habita-
cle.Mastroiani –el directorde cine-
ma Guido (i, no cal dir-ho, àlter
ego de Fellini)– es desperta del
malson enmig de bates blanques i
doctors.Tothom farà capal balnea-
ri on Guido es recupera. Tothom
espera la seva nova pel·lícula, tot-
homespera un guió. Tothomespe-
ra les idees que donaran feina i di-
ners a una cort sencera, des del
productor fins al patètic portador
d’aigua, un home ja envellit, que
només sap ballar claqué i prega
per un paper a la nova pel·lícula.
El preàmbul ens situa en el con-

text d’aquest experiment escènic

que representa 28 i mig, la nova
producció deLaPerla a laBibliote-
ca de Catalunya. Una companyia i
una sala quehan aconseguit unpú-
blic, després dedeuanysd’existèn-
cia, a partir d’una oferta basada en
el repertori. Ara s’ha volgut anar
més enllà. Expliquem com.
28 imig sorgeix d’una inquietud.

Consolidat el projecte deLaPerla i
arribats el director –Oriol Broggi–
i alguns dels habituals actors i ac-
trius de la companyia, a un primer
punt demaduresa en les seves car-
reres, el projecte que ens ocupa ar-

renca de la necessitat de fer alguna
cosa nova. Assalten les preguntes
sobre el sentit de la pròpia obra.
Són qüestions enormes que en el
cas de Fellini o Bergmam van do-
nar lloc a obres meravelloses.Otto
e mezzo o Maduixes silvestres ex-
pressen dubtes i confusions, però
arriben a conclusions vitalistes, op-
timistes, reconciliadores.
“Nel mezzo del cammin di

nostra vita /mi ritrovai per una sel-
va oscura, / ché la diritta via era
smarrita...”. La Divina comèdia de
Dant obre el joc (perquè més que
mai, aquest muntatge és una pro-
posta de joc), i comença una desfi-
lada de retalls de grans obres que
esdevenen una mena de patch-
work escènic. Els retalls molt vari-
ats, literaris, teatrals, cinematogrà-
fics. De Dant es passa aUna jorna-
da particular: el terrat, els llençols
estesos,Antonietta i la seva vida ru-
tinària, i Gabriele, que en aquest
muntatge no és un locutor gai
menyspreat pel feixisme, és algú
que s’explica ambparàboles. Ell ex-
plica un conte infantil, la història
del pintor xinès Notxa, empreso-
nat a palau per l’emperador, i que

28 i mig

BIBLIOTECA

DE CATALUNYA

BARCELONA

Adaptació i text:
Jeroni Rubió.
Direcció: Oriol
Broggi.
Fins al 28 de juliol.

www.laperla29.
com
www.bnc.cat

A la imatge,
un instant
del muntatge
‘28 i mig’,
de la companyia
La Perla, durant
els assajos a
la Biblioteca
de Catalunya
FOTO ROSER VILALLONGA

‘28 imig’Després dels seus èxits ambel teatre de repertori, la companyiaquedirigeixOriol Broggi afronta
el seuprimer repte ambunespectaclede creació col·lectiva, tot invocant, entred’altres, Fellini

LaPerla fa patchwork
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ell mateix havia pintat...
Nohihaun relat en aquestmun-

tatge, però si la intenció de condu-
ir l’espectador a través d’un viatge
d’imatgesmolt diferents contingu-
des en escenes que beuen de fonts
molt diverses. És clar que totes
elles tenen origen en el bagatge
acumulat per La Perla en tots
aquests anys –hi ha fragments de
De Filippo, de Shakespeare, de
Txékhov–, que és tant com dir el
bagul de referències del seu direc-
tor, aquesta vegada però enriquit
per les aportacions d’alguns dels
seus actors clau. És el cas de Clara
Segura, que ha governat les esce-
nes d’improvisació de la resta d’ac-
tors.De fet es tracta del primer tre-
ball de creació col·lectiva, un con-
cepte ja gairebé en desús i molt
maltractat, però que de fet està en
els orígens del teatre d'actors, de la
commedia dell’arte.
Però el fil que ens condueix al

llarg del muntatge són les qüesti-
ons que apuntàvem al comen-
çament i que, poc o molt, se li aca-
ben presentant a tot creador. Cal

lloar la valentia del pas endavant
de La Perla; després d’un seguit
d’èxits de públic, el més fàcil segu-
rament hauria estat buscar un títol
conegut d'aquests que arrosse-
guen espectadors. L’èxit és una
pressió. La pressió que va sentir
Bergman després del seu Setè se-
gell o la de Fellini després de La
dolce vita. O la de La Perla d’Oriol
Broggi després d’Incendis. Tot-
hom espera alguna cosa d’algú que
ha tastat l’èxit.
Per no oblidar el fil, un final que

ho vol relligar tot. Otto e mezzo
una altra vegada, que està al co-
mençament i tornaper a les conclu-
sions. Però no tant en el seus con-
tinguts sinó en la seva estructura,
ja que aquí els referents, les imat-
ges i els materials convocats no-
més parcialment són els de Fellini.
Comuncistell ple deverdures d’es-
tiu però totes sostingudes pel ma-
teix vímet, i com si aquest cistell
fos la collita de Broggi i dels seus
actors. Ara és destil·la Thomas
Mann, després es fa un monòleg
de Shakespeare, imés tard recupe-
rem una escena d’Amarcord, i no
necessàriament per aquest ordre
que expliquem aquí.
Cal veure el resultat final d'un

muntatge tan agosarat, tan majús-
cul, i sobretot cal veure com reac-
cionarà el públic d’aquesta com-
panyia que, ara per ara, és el seu
principal patrimoni. Però des
d’aquí no desanimarem mai les
aventures. És a través d’una aven-
tura que arribem, molt de tant en
tant, al gran teatre. |

ORIOL RODRÍGUEZ

Recordoque veient perprimerave-
gada Searching for SugarMan vaig
tenir la sensació que, malgrat trac-
tar-se d’un documental, i per tant,
tot el que en ell s’explica hauria de
ser cert, aquella història no era
mésqueuna fascinantmentida. Es-
tava equivocat. O no?
Cantautor de folk-rock de De-

troit d’ascendència mexicana, el
conegut com Dylan llatí va publi-
car dos àlbums als inicis de la dèca-
da dels setanta: Cold fact (1970,
veure ressenya a la pàgina 29) iCo-
ming from reality (1971), títols que
als EstatsUnits van passar tan des-
apercebuts com l’ombrade l’invisi-
ble. Resignat al seu aparent fracàs,
Rodriguez va penjar la guitarra i
va retornar al seu antic ofici: la de-
molició d’edificis.
Ningú no sap detallar amb exac-

titud com va succeir, però el fet és
que,mentre Rodriguezmartelleja-
va murs a la ciutat del motor, algú
va arribar a Sud-àfrica ambundels
seus àlbums. Poc després ja s’ha-
vien despatxat més de mig milió
d’exemplarsdels seus treballs (ven-
desper les quals, víctimadels tripi-

jocs entre segells discogràfics, mai
no va veure ni un cèntim), i així el
nord-americà es va convertir allà
en una figura tant o més popular
que els Beatles i emblema de la
lluita antiapartheid per la crítica
social que emanaven les seves
composicions. Va ser llavors quan
va néixer la llegenda: els sud-afri-
cans adoraven un personatge que
només havien vist a les portades
dels discos i escoltat a través de les

seves composicions. Mite que es
va engrandir quan va començar a
circular la falòrnia que Rodriguez,
reivindicant el seu art incomprès,
s’havia suïcidat sobre l’escenari.
Rememorant el seu vell ídol, a

mitjans dels noranta, dos segui-
dors sud-africans es van obstinar a
descobrir què li havia succeït real-
ment a aquell tipus que de no ser

pel seu testament fonogràfic sem-
blava producte de la seva imagina-
ció. Exercici de recercaque vaque-
dar immortalitzat a Searching for
SugarMan. El film, dirigit pel cine-
asta suecMalikBendjelloul, va gua-
nyar l’Oscar al millor documental i
restituiria la carrera d’un Rodri-
guez que, ara sí, gaudeix del reco-
neixement global que se li va negar
en el seu moment.

Firmat pel periodista Andy
Green, el mes de març passat es va
publicar alwebde l’edició america-
na de la revistaRolling Stone l’arti-
cle 10 coses queno saps sobre l’estre-
lla de ‘Searching for SugarMan’. La
peça revelava dades més o menys
rellevants sobre el cantautor: es va
deslliurar per molt poc d’anar al
Vietnam, s’està quedant cec per un
glaucoma, en realitat el seu debut
discogràfic va ser el 1967 quan va
editar el single I’ll slip away amb el
nom de Rod Riguez, no només no
va anar a l’entrega dels Oscar sinó
que es va quedar adormit mentre
veia la cerimònia per televisió, tot
el que guanya amb la seva música
ho dóna a oenagés, està treballant
en el que serà el seu tercer elapé,
abans de convertir-se en una icona
a Sud-àfrica ja havia triomfat a
Austràlia… Com?

Escenes eliminades
El reportatge explica que a finals
del 1970 van arribar a Austràlia
unes quantes còpies de l’àlbum
Cold fact. Una d’elles va caure en
mans del popular djHolger Brock-
man, qui, encisat per l’obra, va radi-
ar compulsivament el tema Sugar
Man. “Tots els meus amics tenien
aquell disc”, corrobora Rob Hirst,
bateria dels herois localsMidnight
Oil. Alertats pel fenomen que s’es-
tava creant, un grup de promotors
van contactar amb Rodriguez i, a
començaments del 1979, li van or-
ganitzar quinze concerts pels antí-
podes, destacant el que va oferir a
Sydney per a més de 15.000 fans
(més o menys la mateixa xifra que
havia aconseguit congregar Rod
Stewart pocs dies abans). Dos anys
més tard va aparèixerAlive, àlbum
en directe d’aquell tour, que torna-
ria a portar-lo de gira per Austrà-
lia, aquesta vegada compartint es-
cenari amb els creadors de Beds
are burning. “En aquella època
vaig arribar al zenit de la meva
carrera”, confessa el músic. I tot i
així, Bendjelloul omet a la seva
pel·lícula tot rastre de l’exitosa
aventura australiana de Rodriguez
(dades que elmateix cantautor ex-
posa a la seva pròpia pàgina web).

Ningú no pot negar que Sixto
Rodriguez no només existeix sinó
que les seves cançons tenen un pò-
sit emotiu que pocs compositors
poden esbossar. També és cert que
als EUA la seva obra va ser total-
ment ignorada. De la mateixa ma-
nera que no és menys veritat que a
Sud-àfrica va esdevenir figura de
culte. Però mai no deixis que uns
quants milers de fans australians
t’espatllin un bon llargmetratge. |

Rodriguez

POBLE ESPANYOL

BARCELONA

8 de juliol.
www.primavera-
sound.es
www.sugarman.org

Pel muntatge desfilen
retalls molt variats
de grans obres,
literàries, teatrals,
cinematogràfiques...

SixtoRodriguezLa seva carrera s’ha vist rellançada
perundocumental excepcional i... trampós?

Austràliamai
nova existir

Abans de triomfar a
Sud-àfrica ja ho havia
fet a Austràlia, però
aquesta història no
s’explica a la pel·lícula

A la imatge,
Sixto Rodriguez
durant un
concert a París el
passat 4 de juny
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