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Tres hores abans 
de ‘Summertime’

E
scric aquests apunts diven-
dres a la tarda, tres hores 
abans de desplaçar-me al 
Gran Teatre del Liceu per 

assistir a l’estrena de Porgy and Bess, la 
gran òpera americana de George 
Gershwin, que no es representava a 
Barcelona des del 1982. En el meu 
equip de música Miles Davis inter-
preta els arranjaments que va fer, el 
1958, amb el seu company Gil Evans. 
En aquest precís moment, la trompe-
ta ataca un dels meus temes favorits: 
It ain’t necessarily so. Quan s’acabi tor-
naré a escoltar-lo, però ara en la veu 
de Sammy Davis Jr. I després, en la de 
Louis Armstrong. I en la de Cab Callo
way. I en la de Cher. I en la d’Aretha 
Franklin. I així fins a l’infinit (o gaire-
bé), perquè la llista dels que han gra-
vat aquest tema és llarga i brillant. 
Vostès també tenen, estic segur, la se-
va llista de versions favorites de Sum-
mertime, o de Bess, you is my woman 
now, cosa que no fa sinó confirmar la 
popularitat de la partitura de Ger
shwin, que des que es va estrenar a 

l’avorrit Argentina-Holanda (gràcies 
siguin donades a Déu Pare Omnipo-
tent per la tanda de penals que va ani-
mar la nit amb cinc minuts de ten-
sió i suspens) vaig revisar en DVD la 
producció de Glyndeburne, el 1993, 
amb Willard White i Cynthia Haymon 
en els dos personatges centrals. I fa 
a penes mitja hora he acabat la re-
lectura apressada de Se oyen las mu-
sas (publicat a Espanya per Anagra-
ma el 1999, dins del volum Los perros 
ladran), el relat que Truman Capote 

va escriure mentre acompanyava, el 
1955, una companyia americana (la 
primera a «envair» la Unió Soviètica 
al ritme d’I got plenty o’Nuttin) que re-
presentava l’obra de gira per Euro-
pa. No fa falta que els digui, doncs, 
que Porgy and Bess és una de les meves 
predileccions (si no obsessions) i que 
estic expectant davant el que pugui 
arribar a veure i sentir en les tres ho-
res escasses que em separen dels pri-
mers acords de Summertime. 

Excitació prèvia

Disfruto com un nen d’aquells mo-
ments previs a la contemplació del 
que m’apassiona. Té a veure amb el 
desig de retrobar-se amb algú a qui 
estimes. O amb l’excitació prèvia a 
un viatge meticulosament prepa-
rat. Si he aconseguit encomanar-los 
excitació i desig, sàpiguen que que-
den encara 9 funcions al Liceu, fins 
al dia 19. I que, potser, fins i tot co-
incidirem. Perquè repetiré. Ho sé. 
Segur. H

Josep Maria Pou
ACTOR I DIRECTOR DE TEATRE

Des que es va estrenar 
a Broadway el 1935, 
‘Porgy and Bess’ ha 
anat creixent en prestigi

puntsa

Broadway el 1935 (no arribaria als te-
atres d’òpera fins molts anys després) 
ha anat augmentant en reconeixe-
ment. 
 Dimecres a la nit, després de 
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–La seva pel·lícula és una comè
dia, però també té elements me
lancòlics i macabres. ¿Va ser difícil 
equilibrar els diferents tons?
–Va ser un repte necessari, perquè 
aquí radica l’essència de la histò-
ria. Quan Jonas Jonasson va escriu-
re el llibre original, el seu objectiu 

El director suec va estrenar ahir a Espanya 
la comèdia negra ‘L’avi de 100 anys que 
es va escapar per la finestra’, la pel·lícula 
més taquillera en la història del seu país, 
inspirada en el llibre de Jonas Jonasson.

Felix Herngren
Director de cine

EN 3 MINUTS

  

«El segle XX va  
ser un fàstic total»

va ser clavar-li una bona puntada 
al cul al segle XX, perquè estarem 
d’acord que va ser un fàstic total. 
Però era necessari que el protago-
nista fos un complet idiota, per-
què com a resultat transitar per 
ells hauria resultat una experièn-
cia tràgica per a ell i depressiva per 
a l’espectador. En canvi, el resul-
tat és còmic però, a la vegada, tam-
bé fosc.

–¿A què creu que es deu l’enor
me èxit internacional d’aquesta  
novel·la? 
–Jo penso que el fet d’estar prota-
gonitzada per un avi que no està 
preocupat pel futur i no es pene-
deix del seu passat acaba projec-
tant un missatge interessant per 
al públic. A Occident ens passem 
la vida intentant tenir una carre-
ra d’èxit i acumular tants diners 

com sigui possible, però després 
acabem en una llar d’avis, sense 
amics i sense família. La història 
de Jonas Jonasson i de la pel·lícula 
ens recorda que el més important 
és viure cada moment intensa-
ment, treure-li tot el suc al dia a 
dia. 

–El cine suec no és precisament 
conegut per les seves comèdies. 
¿En produeixen poques o és que 
no viatgen bé?
–L’humor acostuma a ser una 
qüestió local. Quan jo vaig a altres 
països, intento encendre la televi-
sió i veure alguna sitcom, per po-
der comprovar què els fa gràcia. 
La majoria de les vegades jo no ric. 
Cada cultura té el seu propi hu-
mor. Ingmar Bergman ha conven-
çut el món que els suecs som molt 
seriosos, i Stieg Larsson que tots 
som uns assassins en sèrie. Però 
també som divertits, l’hi puc as-
segurar. 

–Es rumoreja que hi haurà una re
adaptació hollywoodiana de L’avi 
de 100 anys que es va escapar per 
les finestra. ¿Li fa por?
–La veritat és que no és assumpte 
meu. Però la força d’aquesta his-
tòria és que és políticament incor-
recta. Encara que involuntària-
ment, el protagonista mata gent, 
i no té cap mena de moral. Al Ho-
llywood actual, aquest tipus de 
personatges no existeixen, perquè 
els bons són bons i els dolents molt 
dolents. H

Cultura 
promourà 
TV-3 i el 
Barça com  
a patrimoni

ERNEST ALÓS
BARCELONA

El Departament de Cultura ha 
convocat un concurs per conce-
dir a una empresa privada l’ex-
plotació dels baixos del Palau Mo-
ja, en plena Rambla, com a punt 
d’informació als turistes i el pú-
blic local del patrimoni cultu-
ral català. A partir de principis 
de l’any que ve, el visitant po-
drà adquirir productes o entra-
des relacionats amb els monu-
ments, jaciments o museus, de-
gustar la gastronomia catalana 
i rebre informació sobre el país 
seguint un «relat» compost de 14 
capítols definits en les bases del 
concurs. Aquest «eix narratiu» 
va des de les «arrels» en la prehis-
tòria (fet que permetrà promou-
re rutes al voltant de les pintu-
res rupestres i visites a Gavà i Ba-
nyoles) fins a la «Catalunya.cat» 
del 1980 al 2014, amb un temari 
que comença amb la «transició, 
llibertats, autonomia i democrà-
cia» i s’acaba amb «Jocs Olímpics,  
TV-3 i el Barça».

RUTES TURÍSTIQUES / Entre els pa-
quets turístics que es comercialit-
zaran hi ha la ruta dels ibers, les 
de la Catalunya grega i romana, la 
del romànic, el gòtic urbà, el re-
naixement, la ruta del 1714, les de 
les fàbriques i les colònies fabrils, 
del modernisme, del noucentis-
me i dels espais de memòria de la 
guerra civil. L’empresa que rebi la 
concessió, per un període de  
10 anys a 20 anys,  pagarà a la Ge-
neralitat un lloguer mensual 
d’11.000 euros més  un mínim del 
15% de les vendes i haurà de refor-
mar l’espai i definir el model d’ex-
plotació i la marca que utilitzarà 
l’espai. H

Al pAlAU MOJA


