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Ara mateix, la imatge més
recent que tenim de la litera-
tura de Patricia Highsmith
és la que ens ha deixat l’es-
plèndida pel·lícula de Todd
Haynes Carol. I en certa ma-
nera pot semblar una imat-
ge atípica si tenim en comp-
te que, amb les seves formes
d’elegant melodrama romàn-
tic, a Carol (que Highsmith
va publicar el 1951 amb pseu-
dònim i amb el títol d’El preu
de la sal) no es mata a ningú
ni ens veiem implicats en cap
mena de conspiració crimi-
nal, com acostumava a pas-
sar sempre a la literatura de
l’autora d’El talent de
Mr. Ripley.
Però, alhora, la història

d’amor que viuen les du-
es protagonistes de Carol
té també quelcom de retrat
terrorífic d’una societat re-
pressiva que castiga dura-
ment i condemna la margi-
nació tota persona que no se
sotmeti a les seves estrictes
normes morals i fèrries con-
vencions. Una societat que,
actuant així, no fa altra cosa
que potenciar la mentida
com a únic recurs capaç de
salvar-te de l’ostracisme, i el
secretisme com una sortida
capaç d’evitar que siguis pe-
nalitzat per culpa dels
teus desitjos. Tot això ho ve-
iem perfectament reflectit a
la Nova York dels anys cin-
quanta de Carol. Però se’ns
farà també palès a les gran
urbs nord-americanes dels
anys quaranta (possible-
ment Los Angeles, si tenim
en compte que un dels perso-
natges és un cotitzat guionis-
ta cinematogràfic) que ens
presenta aquest musical de-
cididament inquietant.

De dos en dos,
fem una trilogia
Tot va començar amb una
mare, i amb una filla amb
ganes d’anar-se’n de casa la
mare.Mares i filles va sig-
nificar la primera col·labo-
ració força notable entre la

compositora Clara Peya i el
director i llibretista David
Pintó. Però després d’aquell
duel-diàleg entre dues dones
s’imposava seguir amb un al-
tre espectacle igual d’inti-
mista i cantat íntegrament
només per dos homes. Ben
aviat tindrem un final de tri-
logia protagonitzat per un
home i una dona.
Però ara centrem-nos en

aquest parell de personat-
ges masculins que no s’han
escapat directament de cap
relat de l’autora d’Estranys
en un tren, aquella primera
novel·la que –especialment,
després queHitchcock de-

cidís transformar-la en pel-
lícula mítica– la va llançar
projectar cap a la fama.
Però que sí beuen direc-

tament de l’imaginari de
Highsmith, de la seva forma
de mostrar-nos –per dir-ho
amb paraules dels creadors
de l’espectacle– la força amb
què sentiments com ara l’en-
veja i la culpa ens poden
conduir fins als més temibles
carrerons sense sortida, i la
manera com la nostra matei-
xa vulnerabilitat ens porta a
fer un ús de la mentida que
sovint acaba provocant que
algú altre prengui mal.
De l’autora de Petits contes

misògins s’ha dit sovint que
ella mateixa era una misògi-
na de tracte molt difícil. Però
és que potser no es pot ser
d’una altra manera quan tens
Ripley com a col·lega, i visi-
tes tot sovint caus tan tètrics
com ho acabarà sent la case-
ta tan aïllada a la qual van
a parar aquests dos homes
plens de mentides.

EL SEGON MUSICAL DE CLARA PEYA I DAVID PINTÓ NEIX SOTA LA PERVERSA INFLUÈNCIA DE PATRICIA HIGHSMITH,

I ENS SITUA EN AQUELLS ESTATS UNITS DELS ANYS QUARANTA INTENSAMENT MARCATS PER TOTA MENA DE REPRESSIONS
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COMPOSICIÓ I DIR. MUSICAL: CLARA PEYA. LLIBRET I DIR.: DAVID PINTÓ. INT.:
RUBÉN YUSTE, MARC VILAVELLA. PIANO: CLARA PEYA/ANDREU GALLÉN. LLOC:
EL MALDÀ. DEL PI, 5. METRO: LICEU (L3). TEL: 931 647 778. DATA: FINS AL 8/5.

PREU: 14-20€. HORARI: DE DC. A DG., 20.30H.• Elmalda.cat

Malgrat la mordassa amb què els veiem aquí, Rubén Yuste i Marc Vilavella canten durant tot el musical. FOTO: ALFRED MAUVE/ ANDER SOTO

‘MARES I FILLES’ VA SER LA
PRIMERA COL·LABORACIÓ
ENTRE CLARA PEYA I
DAVID PINTÓ. DESPRÉS
D’AQUELL DUEL ENTRE
DONES, S’IMPOSAVA
UN DUEL ENTRE HOMES
IGUALMENT INTIMISTA


