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Santa paciència,
però pels jutjats

L’APUNT que em mereixo el substitueix per la via judicial. Ai-
xò és el que faran 43 ajuntaments catalans que es-
peren els papers espoliats que són als arxius de Sa-
lamanca. Un assumpte que fa pudor de resclosit
perquè ja hauria d’estar ben solucionat. Només la
falta de voluntat de l’Estat ho impedeix. Després
ens diran pidolaires.Jaume Vidal

Vostè i jo tenim un tema pendent. Jo li dec 200 euros.
Després de molt pregar, n’hi vaig tornar 100 en dife-
rents terminis. De tant en tant deixo caure una mica
de xavalla, però no acabem de fer net. “No pateixi, de-
mà ho tindrà”, li dic mentre em prenc un bon aperitiu
desconstruït. Passa demà, i demà passat, i l’altre, i l’al-
tre... Vostè té paciència i sobretot dignitat. I el clatellot

El conte de Franz Kafka
Informe per a una acadè-
mia ha inspirat múltiples
actors: des de Xicu Masó i
José Luis Gómez fins a
Vittorio Gassman. Ara, el
jove Ivan Benet el recupe-
ra eliminant qualsevol
rastre del simi que va ser
aquest insòlit conferen-
ciant (l’element que acos-
tuma a ser determinant
en les versions teatrals).
La peça, estrenada al fes-
tival Temporada Alta al
desembre passat, ha tro-
bat la coproducció del
Lliure, que l’acull a l’Espai
Lliure des de demà i fins
al 25 de maig.

Aquest exmico judica la
impunitat de l’home que
se serveix de la Natura
sense respectar-la. Es
qüestiona si el progrés
aporta més llibertat a l’és-
ser viu. Per Benet, “aquest
text pessimista és sana-
dor, és tan expositiu que hi
acabes trobant l’esperan-
ça”. Però el seu discurs és
contundent perquè critica
les raons per les quals el
van capturar a l’Àfrica i el
van traslladar a Europa.
Va ser durant el viatge que
es va adonar de la necessi-
tat d’adaptar-se, d’evolu-
cionar. I és a partir de lla-
vors que decideix recordar
en aquesta conferència
per a acadèmics. Perquè
les escenes anteriors,
d’una impunitat evident, li
provoquen un dolor que
mira d’oblidar.

D’una topada a La Cen-
tral de fa uns anys, n’ha
acabat destil·lant el pri-
mer espectacle d’Ivan Be-
net. Es va sentir tan atra-
pat per la peça que va de-
cidir traduir-la de l’alema-

ny (va gaudir d’una beca
en sortir de l’Institut del
Teatre a Alemanya) i op-
tar per codirigir-la i inter-
pretar-la. Avui, Benet es-

tà molt satisfet d’haver
seguit aquesta intuïció.
Confia que aquest monò-
leg l’acompanyi per molt
temps i per molts llocs “he
après molt com a actor”.
Xavier Ricart, company
d’estudis i de produc-
cions de Benet, assumeix
l’altra 50% de la direcció.
Ell celebra poder haver
dedicat el temps necessa-
ri a un muntatge que s’ha
anat construint fins a il-
lustrar el relat.

Sílvia Pérez Cruz i el
mateix Benet canten per
al muntatge. L’exsimi re-
corda cantant com si fos
un crooner del jazz i tam-

bé amb el ritme dels duets
cantats dels cabarets
alemanys d’entreguerres.
Ara el simi critica els aca-
dèmics i planteja si és con-
venient l’evolució de simi a
homes, de nen a home, del
Tercer al Primer Món... ■

L’actor Ivan Benet debuta al Lliure com a director
amb el conte de Kafka ‘Informe per a una acadèmia’

Pontifica qui
va ser un simi
Jordi Bordes
BARCELONA

1917
Any de publicació del conte,
dos anys després de ‘Meta-
morfosi’, que també va tenir
adaptació al Lliure, al 2006.
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La data

L’actor Ivan Benet caracteritzant aquest insòlit conferenciant ■ ÀLEX RADAMAKERS

El relat inclou
cançons de Sílvia
Pérez Cruz,
inspirades en el
cabaret alemany
d’entreguerres

Vriend, Vassily Sinaisky,
Masaaki Suzuki, Emma-
nuel Krivine i Kazuhi Ono
(futur titular de l’OBC), ai-
xí com la de Josep Pons i
Edmon Colomer, que diri-
girà un concert al Grec
amb la Peste de Gerhard,
engruixiran la nova tem-
porada, que rebrà joves ta-
lents com Pau Codina (21,
22 i 23 de novembre) i les
pianistes Yuja Wang (24,
25 i 26 d’octubre) i Katia
Buniatishvili (17, 18 i 19
d’abril), a més del compo-
sitor i pianista turc Fazil
Say (6, 7 i 8 de març). Les
obres d’encàrrec, final-
ment, tornaran en primer

pla amb la presència en el
programa de peces d’es-
trena de Benet Casablan-
cas, Joan Guinjoan, Joan
Allbert Amargós i la corea-
na Unsuk Chin.

Comiat de González
Amb “gran satisfacció pel
rendiment de l’orquestra,
especialment aquesta últi-
ma temporada”, Pablo
González va fer balanç
ahir del seu pas per l’OBC,
a qui dirigirà per últim cop
com a director titular els
dies 29, 30 i 31 maig, amb
la Novena de Mahler. Va
destacar el “grau de con-
fiança mútua” aconseguit
amb els músics de l’or-
questra però va lamentar
la “certa frustració” de no
poder tirar endavant se-
gons quins programes per
precaució econòmica.

El pressupost de la nova
temporada és de 1,8 mi-
lions d’euros (cost de
l’OBC, estimat en 5,5 mi-
lions, a banda) i s’espera
incrementar en 20.000
els 105.000 espectadors
de l’últim any. ■

Buchbinder
interpretarà
la integral de
concerts per a
piano i orquestra
de Beethoven


