
passar que no tingués ganes de can·
tar, però resulta que no, que sempre 
en tinc ganes.
 
–En els recitals s’ho pren amb calma: 
dues parts, un parell d’hores…
–S’allarguen, sí, perquè la gent et 
va demanant. Potser no has cantat 
aquella que algú ha vingut a escoltar 
i te la demana, i jo em deixo portar. 
 
–Actua al Palau, on va debutar tard, 
el 1991.
–Cantar al Palau és un altre premi. 
Aquella bellesa, és una meravella. És 
sortir i obrir la boca.
 
–Actuarà en una Catalunya que no té 
nou govern.
–Segueixo el tema, sí. S’estan arros·
segant amb aquesta idea que la in·
dependència ha de ser la meitat més 
un. No, la independència ha de tenir 
més solidesa, una majoria aclapara·
dora. I Artur Mas, volent ser el Napo·
leó de l’assumpte. Vostè sap que jo es·
tic sempre amb els catalans, però ai·

xò està fet amb trampa. ¿Per què ha 
de caure Mas en aquesta provocació 
que fa el joc al fastigós de Rajoy?
 
–¿I quin hauria de ser el camí?
–Trobar algú capaç d’aconseguir un 
percentatge més alt de suport, que 
justifiqui una independència. Jo 
vaig cantar al Camp Nou per la lli·
bertat d’escollir, i segueixo en ai·
xò, ¿eh? La llibertat és sagrada, però 
no amb trampetes i travetes, ni col·
locant una meitat de Catalunya con·
tra l’altra meitat. Un referèndum sí, 
és clar, això sí, aquí jugues net. I la te·
oria del xinès.
 
–¿En què consisteix?
–El xinès va agafar un pic i es va po·
sar a fer un túnel per travessar una 
muntanya. «Així no acabaràs mai», 
li van dir. «Sí, però vindrà el meu fill 
i seguirà cavant, i després el seu…». 
Doncs això, s’ha de tenir paciència 
i esperit xinès: convertir el 51% en 
un 55%, i en un 70%. Si no, és trepit·
jar en fals. H

arxiu
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Encara que tinc molt mala 
opinió de John Verdon, em 
compro tots els seus llibres. 

El considero un d’aquells plaers 
culpables que experimenta tot 
consumidor cultural respecte a 
certs escriptors, certs cineastes i 
certs músics: no m’hauria d’agra·
dar, et dius, però sempre m’acabo 
empassant els seus llibres, les se·
ves pel·lícules i els seus discos. 
¿Què em passa, doctor?
 Doncs en el cas de Verdon em 
passa que el molt espavilat m’atra·
pa des de la pàgina u i no em deixa 
anar fins al final. Les seves trames 
tenen més forats que el gruyère; el 
protagonista de les seves novel·les 
–el policia jubilat David Gurney– 
no és un personatge especial·
ment fascinant: res a veure amb 
titans del gènere com el Maigret 

de Simenon, el Wexford de Ren-
dell, l’Erlendur d’Indridason o el 
Verhoeven de Lemaitre; quan aca·
bes de llegir l’entrega de torn, se’t 
posa cara d’imbècil, tens la sensa·
ció d’haver perdut el temps mise·
rablement i et promets no tornar 
a picar per conservar l’escassa au·
toestima que encara et queda.
 El primer, No abras los ojos, va 
tenir un èxit tan descomunal que 
em va fer sospitar de la seva qua·
litat, així que vaig trigar a com·
prar·lo. Quan ho vaig fer vaig veu·
re que literàriament no valia un 
rave, però me’l vaig empassar de 
cop. El mateix em va succeir amb 
els dos següents, Deixa en pau el di-
moni i No et refiïs de Peter Pan. I intu·
eixo que repetiré la jugada amb el 
que s’acaba de publicar, Controla-
ré tus sueños, tot i que de moment 
em faig el gall i no el compro, apli·
cant·me  el mateix tractament que 
pateix el meu nen interior, que in·
sisteix a mirar Spectre. ¿Quant de 
temps podré aguantar sense com·
prar l’últim Verdon i veure el nou 
Bond? Alguna cosa em diu que no 
gaire.
 El gènere policial vessa d’au·
tors banals amb llibres que s’obli·
den immediatament després de 
llegir·los, però John Verdon s’em·
porta la palma: mentre el llegei·
xes, no voldries fer res més, però 
quan ho acabes de fer, te’l treus de 
sobre amb tanta pressa com ver·
gonya. Cim dels plaers culpables, 
aquest home és tan dolent com 
imprescindible.

un trampós 
irresistible

raMÓN

De España

¿Quant de temps 
podré aguantar 
sense comprar 
l’últim Vernon?
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ESTRENA TEATRAL

Als 90 anys, Peter Brook, el gran 
mestre de l’escena contemporà·
nia, segueix sorprenent i merave·
llant. Aquest és l’objectiu del seu 
teatre, segons les seves pròpies pa·
raules, i així va passar dissabte al 
Festival Temporada Alta amb l’es·
trena de The valley of astonishment 
(La vall de l’astorament), la seva úl·
tima immersió en els desconcer·
tants camins de la ment.
 Brook ja es va endinsar als anys 
90 en els laberints del cervell a El 
hombre que (inspirat en episodis 
clínics exposats per Oliver Sacks 
a L’home que va confondre la seva do-
na amb un barret) i a Je suis un phé-
nomène (Jo sóc un fenomen), una pe·
ça basada en les recerques del neu·
ròleg rus Alexander Luria sobre el 
cas real de Salomon Xereshevski, 
un prodigi mnemotècnic que el 
creador britànic i la seva fidel col·
laboradora, Marie·Hélène Estien·
ne, han rescatat i transformat en 
Sammy Costas, la protagonista de 
la seva vall de la sorpresa.
 Un fenomen també és l’actriu 
i directora Kathryn Hunter, que 
recrea el traumàtic descens al jo 
conscient de Xereshevski, un pe·
riodista que, al conèixer·se la seva 

portentosa memòria, és acomiadat 
de la feina i empès a exercir de mons·
tre en un espectacle de màgia. La im·
ponent veu i gestualitat de Hunter 
fascinen des del primer minut tant 
com la història que explica en un 
muntatge que el creador de The suit, 
aplaudida l’any passat al festival de 
Girona, firma amb economia de tra·
ços i mitjans. 
 És un viatge senzill, deliciós, poè·
tic i compassiu. Una colla de cadires, 
dos músics i el talent descomunal de 

IMMA FERNÁNDEZ 
GirONa

Brook i Hunter fascinen
El nonagenari director i l’actriu sorprenen al Festival Temporada 
alta de Girona amb l’obra ‘The valley of astonishment’

niament dos sentits amb estímuls 
destinats únicament a un (associen 
paraules i xifres amb imatges; músi·
ca amb colors; colors amb sabors…). 
Un do amb trampa, com els passa a 
molts superdotats.

SENTIR ELS COLORS / Brook esquitxa la 
funció amb referències al poema 
persa La conferència dels ocells, de Farid 
al·Din Attar, i altres casos, com el del 
pianista i compositor Aleksandr 
Skriabin, que es mostrava satisfet de 
poder sentir colors, o d’un mag (ins·
pirat en l’il·lusionista manc René La·
vand) que li permet trencar la quar·
ta paret, interactuar amb el públic i 
accentuar l’humor. Un fantàstic 
Marcello Magni i un Héctor Flores 
Komatsu menys encertat dibuixen 
aquests personatges encara que la 
màxima atenció recau en el cas clí·
nic de la senyora Costas.
 Costas recorda múltiples xifres i 
paraules a l’associar·les amb imat·
ges. Vivia feliç fins que li van penjar 
l’etiqueta «Jo sóc un fenomen», es 
diu sorpresa, i passa de periodista a 
mico de fira i conill d’Índies per als 
científics. Pel camí, acumula mun·
tanyes de dades i imatges fins a cau·
re en el precipici: «¡Ajudin·me a obli·
dar. La meva memòria m’asfixia!», 
crida. H

Hunter (premi Laurence Olivier per 
The visit) són suficients per atrapar 
l’espectador i portar·lo per les desco·
negudes valls i muntanyes de la si·
nestèsia. 
 Per la ment increïble, i els seus 
efectes col·laterals, d’unes persones 
amb l’habilitat de percebre mitjan·
çant un sentit estímuls normalment 
perceptibles mitjançant un altre es·
tímul. O sigui, se’ls activen simultà·

El mestre de 
l’escena ja es va 
endinsar als anys 
90 en els laberints 
del cervell 

33 Marcello Magni 8 L’actor interpreta l’obra teatral, l’any passat.
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