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DESDE BERLÍN. TRIBUTO A LOU REED
Direcció: Andrés Lima. Text: Joan Villo-

ro, Juan Cavestany i Pau Miró. Intèrprets:
Nathalie Poza i Pablo Derqui. Teatre Ro-
mea. Carrer Hospital, 51. Barcelona.
� DIES: fins al 19 d’octubre. De
dimarts a divendres, 20.30 h; dissabtes,
18 i 21 h; diumenges, 18 h. Entrades: de
dimarts a divendres, de 18 a 24 euros;
dissabte i diumenge, de 22 a 28 euros.
www.teatreromea.com

erlin de Lou Reed va ser
considerat per la revista
Rolling Stone el 1979 un

dels discos més depressius mai en-
registrats, i horriblement bell a la
seva manera. Una òpera rock. La
tràgica, tòxica i destructiva histò-
ria d’amor de Jim i Caroline pren
el testimoni escènic amb Desde
Berlín. Tributo a Lou Reed, inter-
pretada per dos magnètics, quí-
mics, senzillament grans Nathalie
Poza i Pablo Derqui.

Jim i Caroline viuen una histò-
ria d’amor,  un còctel explosiu de
drogues, alcohol, prostitució i vio-
lència domèstica. Ambdós esde-
venen personatges d’un paradís
particular i especial d’obscuran-
tisme i destrucció poètica, una

fina teranyina de la qual Carol es-
devé la protagonista, atrapada a
consciència, sense possibilitat de
fuga, sense possibilitat de canvi,
sense voluntat, conscient d’un
viatge de davallada sense esta-
cions. I a Jim, actiu actor protago-
nista, al mateix temps que narra-
dor i espectador d’aquesta histò-
ria, possiblement la seva activa
consciència (flaca, de límits ex-
trems temptadors) el redimeix, el
fa lúcid, en una lucidesa necessà-
ria perquè el testimoni de la his-
tòria no es perdi en fons d’ampo-
lles o culleres tortes. Cal que algú
sobrevisqui perquè es conegui la
història. Atraient i temptadora
poesia maleïda esdevé la història
de Carol i Jim.

Desde Berlín. Tributo a Lou
Reed és, però, cruesa i força escè-
nica sense pal·liatius, de contun-
dent i rabiós sadisme, impossible
evitar l’hipnotisme en el desple-
gament escènic del muntatge. Es
desitja més, es vol més. L’amalga-
ma escènica funciona en un en-
granatge a dosis justes i precises.
I davant de tot aquest mecanisme,
les precises peces que el fan fun-
cionar, rabiosament esplèndids
Nathalie Poza i Pablo Derqui. Vo-
lubles, fràgils, en un diàleg escènic
establert entre els dos fascinant,
magnètic. Humanitzen Carol i Jim
en un fantàstic treball actoral di-
rigits amb mà experta pel bon tre-
ball d’Andrés Lima. Simplement,
no se’l perdin. 
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UN QUÍMIC I MAGNÈTIC
HOMENATGE A LOU REED

Assumpta Pérez BARCELONA
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ls 56 anys, el gran actor anglès Charles Laugh-
ton duia a l’esquena una llarga carrera plena
d’èxits, en la qual havia donat vida a importants
personatges històrics com ara Neró, Enric

VIII, el pintor Rembrandt, llegendaris com el capità Bligh
de Rebel·lió a bord, el Quasimodo de Notre Dame de Pa-
ris, el pirata Kidd i el murri senador Cooley de Tempesta
sobre Washington.

Al principi dels 50, combinava la seva activitat al cine-
ma amb gires teatrals pels Estats Units interpretant l’es-
pectacle Don Joan als inferns, sobre un text de Bernard
Shaw, i fins i tot oferint lectures dels discursos de Lincoln
o de passatges de la Bíblia. La seva ambició per expressar-

se de forma completa el va portar fins a la direcció cine-
matogràfica i, per dur-la a terme, va triar una novel·la de
Davis Grubb que narra la història de dos nens orfes, el pare
dels quals, abans de morir a la forca, els ha dit on ha ama-
gat els diners producte d’un robatori. Un dels seus com-
panys de cel·la a la presó, que se les dóna de predicador,
no dubta a casar-se amb la viuda, assassinar-la i perseguir
els nens per apoderar-se del substanciós botí.

El rodatge va tenir la fortuna de desenvolupar-se en ab-
soluta harmonia amb el novel·lista, el guionista James Agee
i amb el mestre dels directors de fotografia Stanley Cortez.
D’aquesta manera, Laughton va aconseguir un film fas-
cinant, que utilitza els elements narratius dels contes tra-
dicionals infantils –l’ogre malvat, la fada protectora, els nens
en perill com Hansel i Gretel– per a una faula sobre la in-
nocència i la maldat, emmarcada en una naturalesa mà-
gica i en els temps desventurats de la Gran Depressió.

Hi ha moments gloriosos, com l’aparició del predicador
Harry Powell a la granja dels Harper amb les paraules «odi»
i «amor» tatuades als dits de les mans –idea que recolliria
Scorsese per a la seva versió de Cape Fear–, el cadàver de
la Willa gronxant-se al fons del riu –que va recordar Robert
Zemeckis per al final de la seva pel·lícula Lo que la verdad
esconde–; i la fugida dels nens riu avall, sota un cel estelat
i amb la presència d’animals vigilants a les riberes. El film

acull en el seu tram final la figura de Lillian Gish, l’actriu
emblemàtica de Griffith, que empara els fugitius John i Pearl
amb l’escopeta a la falda.

La crítica va rebre amb fredor el treball d’en Laughton
en la realització cinematogràfica. Eren els temps del de-
liri de les majorspel cinemascope, el color i el so estereo-
fònic. Per això, no va voler reincidir i va estimar-se més te-
nir cura d’agosarats reptes al teatre. El projecte de dirigir
la versió en imatges de la novel·la de Norman Mailer The
Naked and the Dead va acabar en mans de Raoul Walsh.

Resulta admirable la bellesa visual del film, hereu de l’es-
tètica de l’expressionisme alemany, en particular de Mur-
nau i Lang, així com del sentit de la composició del pla prò-
pia de Dreyer. És un relat de terror embolcallat en l’es-
tructura d’un conte infantil i amb referències bíbliques es-
caients a la cultura protestant americana. Precisament de
la tensió entre la ingenuïtat i la perversitat neix l’interès de
la pel·lícula, amb ressons en inquietuds atàviques. Gary Co-
oper no va voler fer de protagonista per no entelar la seva
figura d’heroi veterà i el paper va anar a parar al sac de Bob
Mitchum, que demostra que no era tan sols un armari, com
va dir Katherine Hepburn, sinó un actor capaç de donar
vida a un personatge tan complex com el de l’assassí des-
pietat Harry Powell en una interpretació que passa de la
contenció al paroxisme sense perdre el timó. 
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LES PEL·LÍCULES DE
LA MEVA VIDA

Crític de cinema

Manuel Quinto

«La nit del caçador»

El primer Congrés Mundial so-
bre Gaudí, celebrat aquesta set-
mana a Barcelona, es va cloure ahir
amb la presentació, per primera
vegada, del monument dedicat al
bisbe Torras i Bages, que s’erigirà
a la Sagrada Família. El projecte del
conjunt monumental, que ja havia
previst Gaudí per al temple de la
Sagrada Família, ha estat presen-
tat al congrés per Jordi Bonet, que
va ser director i coordinador de les
obres de la basílica des del 1985
fins al 2012 i que actualment és di-
rector emèrit i coordinador del
temple expiatori. 

Es tracta d’un monument de
gairebé 20 metres d’alçada coronat
per una creu i amb un bust del bis-
be a la base. Jordi Bonet confia que
el monument pugui ser una reali-
tat d'aquí a dos anys, coincidint
amb el centenari de la mort de Tor-
ras i Bages.

El I Congrés Mundial sobre
Gaudí, organitzat per la Universi-
tat de Barcelona i The Gaudí Re-
search Institute, es va tancar di-
vendres amb una assistència de
350 persones, provinents de tot el
món. El congrés ha deixat em-
premtes com la instal·lació al Mu-
seu Diocesà d’una nova maqueta
de la cripta de la colònia Güell, re-
alitzada pel grup del professor de
la Universitat d’Innsbruck Rainer
Graefe, i la reproducció de la ma-
queta funicular que s’ha instal·lat
a l’hotel Miramar de Barcelona. 

De les ponències del congrés es

desprèn que l’actitud de Gaudí es
caracteritzava per «la innovació, la
imaginació i l'assumpció de riscos,
tres factors que poden resultar
clau en els temps actuals de crisi».
En una de les intervencions més
esperades, l’arquitecte japonès
Tokutoshi Torii, un dels més im-
portants especialistes mundials
en Gaudí, va exposar la seva teo-

ria que l’altura actual dels cimbo-
ris del temple de la Sagrada Família
no coincideix plenament amb la
projectada per Gaudí. 

Els organitzadors ja han co-
mençat a treballar en la segona
edició del congrés, que mantindrà
les relacions amb grups d’investi-
gació internacionals, universitats
i empreses.
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La Sagrada Família lluirà un 
monument dedicat a Torras
i Bages en el seu centenari

El conjunt monumental s’ha fet públic en el primer Congrés Mundial
sobre Gaudí, que s’ha celebrat durant aquesta setmana a Barcelona
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Jordi Bonet Armengol presenta el monument dedicat a Torras i Bages
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