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El gènere epistolar està donant 
molt joc teatral. Només cal recor-
dar l’èxit d’Adreça desconeguda, a 
La Villarroel, amb Lluís Homar 
i Eduard Fernàndez en un gran 
mà a mà. El Teatre Gaudí, en la 
seva nova sessió de les set del ves-
pre, està explotant aquesta opció 
amb Estimat mentider, un altre in-
teressant duel interpretatiu en-
tre Joan Massotkleiner i Iraida 
Sardà donant vida a la relació en-
tre el dramaturg irlandès George 
Bernard Shaw i la famosa actriu 
Beatrice Stella Campbell. 
 Óscar Molina dirigeix els intèr-
prets en l’actualitzada adaptació 
a càrrec de Sardà de l’obra escrita 
per Jerome Kilty el 1960. El mèrit 
del muntatge, basat en la corres-
pondència entre els artistes du-
rant 40 anys, és que s’allunya de 
la idea de lectura dramatitzada 
per convertir-se en una intrigant 
història sobre les ambigües relaci-
ons de la parella, amb un compro-
mís de fidelitat que va anar més 
enllà d’un amor no consumat. 

PERDUDAMENT ENAMORAT / Un Ber-
nard Shaw madur es va enamorar 
perdudament de l’actriu i les car-
tes entre ells es van iniciar a par-
tir del moment en què ell li va ofe-
rir protagonitzar Pigmalion. Els 
seus acostaments i distancia-
ments no impedeixen que la rela-
ció continuï. Durant la posada en 
escena els podem veure en les se-
ves aproximacions, baralles, re-
conciliacions i en assajos tan ten-
sos com els de l’estrena de la fa-
mosa peça després que ella su- 
perés una llarga malaltia.
 Tant Massotkleiner com Sardà 
reflecteixen la intensitat existen-
cial de dos personatges que viuen 
la plenitud de la seva llibertat mo-
ral, a la vegada que reflexionen 
sobre la funció de l’art i el llen-
guatge en la societat en què vivi-
en. La producció, fins al 12 de ge-
ner, és una bona oportunitat per 
conèixer-los de prop. H

  

Més enllà  
de l’amor
CRÒNICA ‘Estimat 
mentider’ es basa 
en les cartes entre 
Shaw i Campbell
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33 Els germans Stephen i David Dewaele, en una imatge promocional.

JUAN MANUEL FREIRE
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Els germans Stephen i David Dewae-
le (també membres de Soulwax) són 
un duo mític de la moderna músi- 
ca de ball. Punxen la nit de Cap 
d’Any al Teatre Principal. Hi haurà 
poques formes millors de celebrar 
l’arribada del 2014 en la nit barce-
lonina.

–A principis de la dècada passada, 
van ser un referent del mash-up, una 
moda consistent a barrejar diverses 
cançons en una. En el seu xou del 
Sónar ja van demostrar estar en una 
altra història diferent, més techno.
–Nosaltres no diríem que l’evolució 
del nostre estil és una cosa recent. 
Sempre hem deixat que la nostra ex-
ploració musical ens portés a qual-
sevol lloc. Però potser el nostre con-
cepte actual és ara realment dife-
rent d’on vam estar una vegada. La 
música ha d’evolucionar o s’estan-
ca. Has d’anar on les teves orelles et 
diguin i ignorar el que digui el teu 
cervell.
 
–Des del 2002 no apareix cap àlbum 
oficial de 2manydjs. ¿Hi ha previst 
algun llançament per al futur?
–En lloc de fer un àlbum oficial, un 
concepte passat de moda en la in-
dústria actual, hem intentat explo-
rar nous mitjans i pensar més en-
llà dels estàndards convencionals. 
Per això ens hem concentrat en una 
cosa com l’app Radio Soulwax –una  
col·lecció gratuïta de mixes amb visu-
als–, que ja ha aconseguit gairebé un 
milió de descàrregues.

–Soulwax porta a la memòria el do-
cumental de la gira Part of the wee-
kend never dies. Crec que recull la 
febre del clubbing com pocs films ho 
han aconseguit fins ara.
–És molt amable per la seva part. Es-
tem orgullosos d’aquesta cinta, en-
cara que en lloc d’una seqüela ens 
interessaria més fer una cosa com-
pletament diferent. És fantàstic que 
aquest documental s’hagi convertit 
en una peça que reflecteix perfecta-
ment l’època en què es va fer, tant a 
nivell musical com cultural. 

–¿Com s’influeixen mútuament 
2manydjs i Soulwax?
–És difícil saber on comencen els 
uns i on s’acaben els altres, perquè 
en els dos casos manem nosaltres. 
¿Com afecta el cervell el cos i vice-
versa? Doncs a vegades donen for-
ma els uns als altres, en el sentit que 
un pot crear una cosa com a reacció 
al que la nostra altra encarnació ha 
fet. A vegades tenen conflictes en-
tre ells i en ocasions es complemen-
ten; depèn. 
 
–¿Quins són els seus sons favorits 
ara mateix, i per què?

–El nostre so favorit ara mateix és 
el so de Despacio, el sound system que 
hem llançat amb James Murphy. 
És un projecte que ens ha permès 
la màxima qualitat de so possible; 
és una experiència sonora superior 
a qualsevol cosa que hàgim pogut 
veure abans. Viatjant audaçment 
on cap altre sound system ha arribat 
abans…

–¿Com acostumen a comprar la se-
va música? ¿Són fans dels arxius di-
gitals?
–La veritat és que encara comprem 
vinil en la vida i on line. Com que 
Despacio és tot vinil, n’hem com-
prat un munt últimament; enca-
ra més, vull dir. Potser ens haurí-
em de treure l’addicció al vinil, en-
cara que només fos per la salut del 
nostre carter, perquè no volem que 
ens demandi per haver-lo tornat ge- 
perut. En qüestió d’arxius de so,  
ara mateix estem en el procés de  
digitalitzar tot el nostre vinil per 
crear la nostra pròpia base de da-
des i d’aquesta manera tenir cò- 
pies digitals de tots els nostres  
discos.

–¿Què ens poden explicar sobre el 
seu xou de Cap d’Any al Teatre Prin-
cipal? 
–Farem tot el que puguem per acon-
seguir que la gent es posi a ballar. 
Posarem tots els nostres discos fa-
vorits del 2013 (i alguns altres dels  
30 anys que van precedir el 2013). 
Ah, i intentarem no posar Get lu- 
cky.

–¿Quin és el Cap d’Any més deli- 
rant que recorden? ¿On voldrien  
estar si no estiguessin a Barce- 
lona?
–El més delirant va ser a Florianó-
polis, al Brasil, on el promotor s’ha-
via gastat 18 milions de dòlars cons-
truint un nou club i havia reunit 
un line up brutal per celebrar el Cap 
d’Any, per després acabar desco-
brint que un club rival havia pagat 
a la policia perquè no aconseguís te-
nir la llicència a temps. Al final vam 
passar la nit a Santiago de Xile i vam 
sopar molt bé. H

«Has d’evolucionar, anar on 
les teves orelles et diguin»

«Potser ens 
hauríem de treure 
l’addicció al vinil, 
encara que només 
fos per la salut  
del nostre carter»

2MANYDJS Duo electrònic que actua al Teatre Principal
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