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què veu en l’escena actual ali-
ment suficient del qual nodrir-se. 
«En les últimes edicions del Canet 
Rock es repetien els artistes, no 
sortien noms nous, i això va co-
mençar a canviar en els 90 amb la 
generació d’Els Pets i Sopa de Ca-
bra», reflexionava ahir Mainat. 

«MOMENTS IRREPETIBLES» / Precisa-
ment, exponents d’aquella quin-
ta, com Gerard Quintana (Sopa 
de Cabra), Lluís Galvadà (Els Pets), 
Pemi Fortuny (el cantant original 
de Lax’n’Busto), Quim Mandado 
(Sangtraït) i Natxo Tarrés (Gos-
sos), es reuniran a La Banda Im-
possible, l’actuació de la qual su-
posarà un dels «moments irrepe-
tibles» d’aquest any, va destacar 
Mainat. Concerts únics, desmar-
cats del guió d’una gira, com el 
que oferirà Sanjosex (acompa-
nyat de Pi de la Serra, Mazoni, 
Guillamino, Carles Belda i Biki-
mel) i el que unirà la Companyia 
Elèctrica Dharma i Comediants, 
homenatge al seu pas pel Canet 
Rock del 1975. 
 En aquesta singular categoria 
s’hi ha d’incloure la petita actua-
ció del mateix Mainat amb Joan 
Fortuny, de la Dharma, i altres 

músics, en el seu retorn a un esce-
nari tres dècades després que La 
Trinca substituís la carretera pels 
platós de televisió. A una altra es-
cala, serà excepcional el concert 
de La Iaia, l’únic que els autors 
d’On és la màgia? oferiran aquest 
any. I el de Bikimel, que estrena-
rà cançons del seu tercer disc, Mo-
rir d’un llamp, que sortirà a la ven-
da el 18 de setembre.

MÉS BARS / En l’aspecte logístic, 
molt sensible en tot festival, hi ha 
novetats destacades. Més lavabos, 
un 30% d’augment, i una oferta 
de bars i restauració que pràcti-
cament duplica la del 2014, amb 
240 metres de barres de begudes, 
separades aquesta vegada de les 
parades de menjar. I cinc antenes 
de telefonia mòbil per evitar que 
el festival es quedi, com llavors, 
sense cobertura. 
 El recinte està preparat per 
acollir 20.000 persones, i brin-
da la seva afavoridora disposició 
en el terreny: un suau pendent 
que el converteix en un «amfitea-
tre natural», destacava ahir la di-
rectora de la mostra, Gemma Re-
coder. A l’escenari, tres bateries 
muntades simultàniament i qua-
tre plataformes de backline per mi-
nimitzar les esperes entre actua-
ció i actuació. Millores a l’altura 
d’un 40è aniversari que el festival 
desitja projectar cap al futur. H
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D esprés de 10 mesos a l’es-
tranger, torno a Barcelona i 
dono un cop d’ull a la carte-

llera de cine. Descobreixo amb ale-
gria que als Verdi hi fan Una paloma 
se posó en una rama a reflexionar sobre 
la existencia, del director Roy An-
dersson. La vaig veure fa un mes a 
Nova York i em va agradar molt. Hi 
ha poques coses tan refrescants 
com l’absurditat nòrdica, penso, i 
em plantejo tornar-la a veure una 
tarda calorosa. Curiosament, 
m’adono que el cartell de Barcelona 
és diferent del dels EUA. Una palo-
ma... es compon de 39 escenes, roda-
des en un únic pla i amb la càmera 
quieta –com quadres que es tornen 
vius–. El cartell americà, igual que 
l’original suec, és una imatge de la 
primera escena: un home de cara 
blanca que observa un colom disse-
cat en un museu, mentre la seva do-
na l’espera pacientment. En canvi, 
a Itàlia i Espanya és l’escena en què 
dos joves es rebolquen en una plat-
ja, al costat d’un gran gos negre.

 No sé si aquestes diferències 
són casuals o responen a criteris 
dels distribuïdors, però jo diria 
que l’humor d’Andersson és uni-
versal, igual que ho és el de Franz 
Kafka o el de Samuel Beckett. Per 
entendre’l només cal que siguis 
humà. El dia que vaig veure Una 
paloma... a Nova York, va coincidir 
que el director era present a la sala 
i al final de la pel·lícula va respon-
dre a les preguntes del públic. Amb 
molt d’humor i parsimònia, va ex-
plicar que el teatre de Beckett era 
una influència evident, igual que 
la pintura holandesa del segle XVII 
o aquell quadre de Bruegel que es 
diu Els caçadors en la neu. També va 
explicar que tot estava filmat als 
seus estudis, cosa que li donava lli-
bertat creativa i temps, per exem-
ple per improvisar diàlegs amb 
els actors. Van trigar gairebé qua-
tre anys a fer els decorats i només 
uns mesos a filmar. De sobte, des-
prés de tantes explicacions tècni-
ques, Andersson va explicar una 
història. Un cop Ernest Hemin-
gway va coincidir amb el fotògraf 
Irving Penn i li va dir: «Les seves fo-
tos m’agraden molt, ¿quina càme-
ra fa servir?». Penn li va respondre 
que una Leica, i després li va dir: «A 
mi també m’agraden molt els seus 
contes i novel·les. Per cert, ¿quina 
màquina d’escriure fa servir?”. H
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–A Premis i càstigs obre 
les portes a un entrena-
ment actoral. A les ruti-
nes i pràctiques de l’equip 

abans de sortir al terreny de joc. 
–L’espectador veurà un grup d’ac-
tors que fan les rutines habituals per 
a ficar-se en la pell d’uns personat-
ges amb els quals tenen poc a veu-
re. És com veure un entrenament de 
futbol en lloc del partit. O com les es-
cenes extres d’una pel·lícula, una zo-
na molt viva dels actors que resulta 
molt atractiva per al públic. 

–¿Què planteja?
–Exposa les dificultats que troba un 
actor per trobar la perfecció, el vir-
tuosisme, en el seu art. Els jocs que 
practiquen, com caçar una papallo-
na o caminar sobre un camp de blat 
de moro, per poder fer de servents, 
de pagesos, vides molt allunyades a 
les seves. 

-Com ficar-se en la pell de l’altre.
–Sí, la intenció metafòrica de l’obra 
és la dificultat que tots tenim de po-
sar-nos en la situació de l’altre, com 
entendre què li passa. Per exemple, 
quan hem de consolar un amic, po-
dem entendre el seu dolor però és 
molt difícil ficar-se en la dimensió 
del seu patiment. I més en aquesta 
època tan individualista en què la 
gent ho està passant tan malament. 

El director i autor argentí debuta a 
Barcelona de la mà de la companyia 
catalana T de Teatre. Presenta dins del 
Grec ‘Premis i càstigs’ (Teatre Lliure), 
fins demà, 5 de juliol. 

Ciro Zorzoli 
Director i dramaturg
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«Cada vegada hi ha 
més teatre a la vida»

–¿Se serveix, doncs, dels codis te-
atrals per parlar de les relacions 
humanes? 
–Exactament. El teatre cada vega-
da és més present en la vida quoti-
diana. A les xarxes socials, la gent 
fa relats de les seves vides, versi-
ons. Quan veiem totes aquelles 
fotos, pensem: ¡quines vides més 
meravelloses que tenen! Però en el 
fons no ens coneixem. Ens creem 
personatges per als nostres vincles 
amb els altres. Ens posem màsca-
res, però qui ens coneix realment 
són molt poques persones. 

-T de Teatre ha fet de la comèdia el 
seu segell. ¿Hi ha també humor en 
aquesta obra?
–Sí, amb humor resulta molt més 
fluid reflexionar sobre certes co-
ses. La ironia habilita pensaments 
diferents. A vegades apareix l’ab-
surd i també hi ha moments d’hu-
mor incòmode, desconcertant, 
com quan s’ha d’interpretar una 
víctima que té fam. 

–T de Teatre va voler treballar amb 
vostè després de veure la seva 
obra Estado de ira. ¿Com va ser 
treballar amb la companyia cata-
lana? 
–Són uns comediants meravello-
sos i ha sigut molt fàcil. Tenen un 
sentit de l’humor molt desenvolu-
pat, ha sigut un treball molt enri-
quidor. Són molt bons. 

–És el seu debut a Barcelona, on 
són coneguts directors argentins 
com Veronese i Tolcachir. ¿Té al-
guna cosa en comú amb ells?
–Encara que hi ha una distància, 
compartim el territori del treball 
amb els actors. L’estètica és dife-
rent però l’interès pel treball ac-
toral ens uneix. A Buenos Aires es 
fa molt teatre. A més a més, jo em 
vaig formar com a actor i ho tinc 
molt present. H


