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Agressió estiuenca  
en una sala de cine

E
ls resumeixo el meu estiu 
en una sola tarda: tarda 
d’agost. La ciutat deserta i 
en calma. A la cartellera, 

una pel·lícula que m’atrau, El último 
concierto (A late quartet), amb dos dels 
meus actors favorits: Philip Seymour 
Hoffman i Christopher Walken. I la 
música com a tema central. Me les 
prometo felices. Surto de casa i en-
tro al cine de les mil sales. Escassos 
espectadors. Escassa temperatura 
(vull dir pocs graus, vull dir fred, 
vull dir molt de fred). Em penedeixo 
de seguida de no haver agafat un 
 jersei. 
 (Abans de continuar, perme-
tin-me aquesta nota prèvia: la pel-
lícula és estupenda i la recomano. 
Pel·lícula amb éssers humans reco-
neixibles, dels que senten i patei-
xen. Pel·lícula íntima, petita, porta-

da a pols. Tan delicada com un bon 
quartet de corda. Actors extraordi-
naris. I la música de Beethoven em-
bolcallant-ho tot. Res, doncs, contra 
la pel·lícula que, insisteixo, recoma-
no vivament).
 Comença la projecció. Ja a la pri-
mera seqüència em sorprèn com so-

na de brut el violí. I la viola. I el vi-
oloncel. És més soroll que música. 
Alguna cosa falla, em dic. Alguna 
cosa va malament. No, no és de la 
pel·lícula, em dic; no és de la banda 
sonora, em dic; és potser de la sala 
on estic. Una avaria en la reproduc-
ció de so, em dic. 
 De sobte, sona un tro, brutal, ter-
rible, apocalíptic. Déu meu, la que 
està caient a fora, penso. Tempesta 
d’estiu, penso. Amb calamarsa com 
nous, penso. Em moc inquiet a la 
butaca quan un altre tro, aquesta 
vegada ja cadena de trons, m’espan-
ta, perquè a més de sentir-lo m’ha 
semblat notar-lo sota els peus. El ter-
ra ha tremolat, ho juro. Com tremo-
len ara les parets. I al tro el segueix 
una explosió. I una altra. I una al-
tra. Per un moment, crec que ha ar-
ribat la fi del món. Fins que desco-
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Recomano ‘El último 
concierto’, amb Philip 
Seymour Hoffman i 
Christopher Walken

breixo aterrit –i amb mi la resta dels 
espectadors– que tant de caos ve de 
les sales del costat, on s’estan pro-
jectant dues pel·lícules d’aquelles 
d’odissea intergalàctica, zombis de 
caminar catalèptic i so cabreiground. 
És com si la meva petita pel·lícula, El 
último concierto, hagués quedat em-
presonada entre dues fàbriques de 
soroll que fan el violí inaudible, Be-
ethoven inaudible i els actors inau-
dibles.
 Tot i així, aguanto fins al final. 
Al sortir, em queixo de l’agressió. 
El responsable del cine fa l’orni. De 
camí cap a casa, em proposo baixar-
me la pel·lícula d’internet i disfru-
tar-la com es mereix –com em me-
reixo– en el silenci de casa meva i a 
temperatura ambient.
 I que segueixin queixant-se que 
la gent no va al cine. H

punta

A trets pels 
carrers  
de Tàrrega
3Macarena Recuerda Shepherd 
crea una divertida gimcana policíaca

Q
ue un grapat de ciuta-
dans, en principi respec-
tables, s’emboliquin a 
trets a la plaça major de 

Tàrrega té el seu punt. Hi va haver 
fins i tot un ferit lleu, només unes es-
garrinxades: el noi havia agafat gust 
al gallet i va ensopegar en la seva es-

forçada interpretació d’assassí. Va 
passar en una de les representacions 
de Whose are those eyes?, de Macarena 
Recuerda Shepherd, una de les pro-
postes del programa Plataforma de 
Suport a la Creació de Fira Tàrrega, 
en què participen actors de la locali-
tat. Una gimcana detectivesca, inspi-
rada en el Cluedo, en què els assis-
tents assumeixen els personatges. 
D’ells depèn l’èxit de la funció. 
 El joc comença en un cine, on des-
prés del repartiment de rols (un ac-
tor suplent, un productor, un detec-

EL gRan aPaRaDOR DE LES aRtS EScèniquES tiu...) es projecta una pel·lícula. Als 
cinc minuts arriba la parella prota-
gonista i poc després se’n va. Dos es-
pectadors els segueixen, els maten i 
surten corrent. La resta seguirà les 
pistes per la ciutat fins al duel final. 
Després, la investigació policíaca. 
«Hi ha sessions en què el públic és 
més tranquil, i en altres, més actiu i 
divertit», explicava la creadora, que 
ha traslladat a les noves dramatúr-
gies la seva passió pel cine negre. Al-
guns s’ho van passar molt bé. Des-
prés del seu pas per Tàrrega, la sang 
arribarà a Escena Poblenou. 
 
VISITA A L’ÀRTIC / A la plaça de les Naci-
ons, els ¡uau! dels nens van acompa-
nyar la perícia equilibrista de Joan 
Català manipulant un enorme pal de 
quatre metres. Se’l va carregar sobre 
les espatlles, va donar voltes, va fer 
broma, va ballar i va treure quatre jo-
ves per compartir un ritual original i 
sorprenent. Els de Ponten Pie, con-
nectats al teatre dels sentits, van invi-
tar a Àrtica a un fred refugi, al veí po-
ble del Talladell, envaït de senyeres. 
S’hi entrava amb abrics prestats. Sen-
se dir ni una paraula, una actriu en-
dollava una estrambòtica màquina 
de cosir i s’embastaven les històries. 
Pujava el teló de les finestres i aparei-
xia un vagabund; un vell amb un 
nen... Una hostessa va resumir bé l’ex-
periència: «El públic surt de la casa 
amb un somriure serè». H33Una de les representacions de ‘Whose are those eyes’. 
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