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Kessel l’aventurer

Teatre El directorOriol Broggi s’inspira en la novel∙la ‘Mary deCork’ de l’autor francorussoargentí
per construir l’obra de teatre ‘Els cors purs’, ambientada en la guerra civil irlandesa i que ara
s’estrena al Romea. Recordemaquest autor de vida agitada i narracions vibrants

Escenari|s

ALBERT LLADÓ
Joseph Kessel (Villa Clara, 1898
Avernes, 1979) és un dels autors
més coneguts a França. Ho és, so
bretot, per El lleó, llibre que forma
part del programa educatiu dels
instituts gals. Es tracta de la histò
ria d’amistat, ubicada a Kènia, en
tre una nena i un felí. Però l’escrip
tor i periodista, queva sernomenat
membrede l’AcadèmiaFrancesa el
1962, és també el compositor, jun
tament amb el seu nebot Maurice
Druon,delalletradelCantdelspar
tisans.
OriolBroggiesbasaenunade les

seves primeres novel∙les curtes,
MarydeCork,peraconstruir l’obra
de teatre Els cors purs, que estrena

al teatreRomeaiestàprotagonitza
da perMirandaGas, Borja Espino
sa i Jacob Torres. Narra la divisió
durant la guerra civil a Irlanda, a
començaments del segle XX, entre
els partidaris deVarela (quedefen
sava la independència radical) i els
deMichael Collins (que volia cedir
per arribar a la pau amb Angla
terra). El matrimoni entre Mary i
Art Beckett simbolitza els dos bàn
dols, i el fill, Gerald, és unmirall de
com les ideologies poden passar
per sobrede la vidamateixa.
Kessel tenia només27 anys quan

va escriure Mary de Cork (havia
debutat poc abans ambL’estepa ro
ja). Gairebé una dècada després, el
1934,varecuperaraquestanouvelle

i ambduesmés, la vapublicar aGa
llimard, ara sí, sota el títol Els cors
purs.Entreeldeurei l’amor,quèes
tem disposats a sacrificar en un
conflicte bèl∙lic?
Broggi recorda com es va trobar

aquest llibre. “Era una vella edició
deProa, eraacasaelsavis”.“Ésuna
obra que també parla de la identi
tat”, ens diu el director de teatre,
que ha comptat amb el dramaturg
Marc Artigau per escriure una
introducció, “acudint a múltiples
referents de la literatura irlan
desa”, per mostrar les cicatrius de
la guerra.
Kessel va ser un autor prolífic,

unament inquieta. Va arribar a pu
blicar al voltant de setanta llibres.
La idea de resistència –mantenir

se com un cor pur– recorre pràcti
cament tota la seva obra. Va estar
en totes les conteses: va participar
en la Primera GuerraMundial, a la
secció d’aviació, en la guerra civil
espanyola, comacorresponsal, i en
la Segona Guerra Mundial, en la
clandestinitat. Es va acreditar en el
procés de Núremberg i, poc des
prés, va obtenir el primer visat
emès pel tot just acabat de crear

A l’esquerra,
Joseph Kessel en
un bar de Montpar
nasse (París) l’any
1962. A sota, els
tres actors prota
gonistes del mun
tatge d’‘Els cors
purs’ que s’estrena
al Teatre Romea:
Jacob Torres,
Borja Espinosa
i Miranda Gas
BERNARD PASCUCCI /

GETTY / DAVID RUANO

La idea de resistència
recorre tota l’obra
de Kessel, les novel∙les
i també els textos
per a premsa, amb els
quals ha estat un pioner
del Nou Periodisme
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Música/Suso SaizUna recopilació editada
per un segell holandès rescata aquest compositor
i productor, figura destacada als anys vuitanta

Paraguitarrisme
ibèric

ARNAUHORTA
La trajectòria de Suso Saiz (Cadis,
1957)semprehadiscorregutdiscre
tament, gairebé en l’anonimat. A
més de guitarrista, compositor i
productor demultitud de grups es
panyols(JavierCorcobado,Christi
na Rosenvinge, Esclarecidos o Los
Planetasentred’altres),Saizéstam
bé autor de bandes sonores (El de
tective y la muerte de Gonzalo Suá
rezoJuegodelunadeMónicaLagu
na) idecomposicionsperatelevisió
(durant vinticinc anys va posar la
sevamúsicaalsreportatgesdeAlfilo
de lo imposible). Ara, el treball de
Saiz, igual que el d’altres projectes
coetaniscomFinisAfricae,Mecáni

ca Popular o Ishinohana, està d’ac
tualitat gràcies a una sèrie de reedi
cions(totespublicadesensegellses
trangers) que serveixen per redes
cobrir i reivindicar alguns noms de
l’escena musical madrilenya dels
vuitanta.
Influït per la música no occiden

tal ielminimalismeamericà,Saizva
fundar l’any 1983 l’Orquesta de las
Nubes, formació amb què va pu
blicar tres àlbums. Poc després va
debutar en solitari amb Prefiero el
naranja, un àlbum en el qual ja
s’identificaven els trets del seu par
ticular univers sonor. Encara que el
seutreball s’associasovintambelso
newage, Saizmarcadistàncies amb

aquestestil llargament injuriat:“No
totvaserdolent,peròsíéscertqueel
newagevaacabar estereotipantse;
molta de la música que es feia sota
aquesta etiqueta era clònica i es ba
savaenunaconsideraciódelabelle
sa molt pobra i simplista. Mai no
m’heconsideratpartd’aquestmovi
ment. Potser comparteixo amb al
guns dels seus membres un interès
per l’ancestral,peròpocmés”.
Emparentada amb la noció de

Fourth World proposada per Jon
Hassell, l’ambient de Brian Eno i
certes metodologies de Robert
Fripp, la música de Suso Saiz és un
dels principals exemples de para
guitarrisme al nostre país. Expan
dintelsodelaguitarraatravésdedi
versos dispositius, Saiz desenvolu
pa estratègies compositives per
escapar de sistemes melòdics, har
mònics i rítmics massa tancats.
“M’agrada pensar en lamevamúsi
ca en termes d’espai; la concebo
comsi estigués feta de superfícies o
llocsonhabitar.Peraixò intentoes
capar de sistemes compositius que
encotillen l’escolta i nopermeten el
moviment. La tecnologia resulta
molt útil per a aquest propòsit però
també pot conduir a un altre tipus
de constrenyiments. En l’actualitat,
per exemple, hi ha tota una gene
raciódemúsicsquebasenelseutre
ball gairebé exclusivament en l’or
dinador.Enlasevamúsicas’hitroba
a faltarmoviment i fisicalitat.Lave
ritat és que puc sentirme perfecta
ment identificat enaixòdeparagui
tarrisme, però crec que per ser un
bonparagitarrista abanscal ser gui
tarrista”.

Mentrepreparaelqueseràel seu
primer treball en solitari des de fa
més d’una dècada, Suso Saiz pre
senta aquests dies Odisea, un disc
recopilatori editat per Music from
Memory, el mateix segell que l’any
2014 ja va recuperar de lamemòria
(d’aquí precisament el seu nom) la
músicade l’italiàGigiMasin ielma
llorquí Joan Bibiloni. Es tracta
d’una bona oportunitat per trobar
(almenys en part) la buscadíssima i
cobejada música de Saiz. Des del
segell ja han anunciat també una
nova retrospectiva dedicada a la
músicade l’Orquestade lasNubes i
deMúsicaEsporádica, unaltredels
projectesdeSaiz. |

A la fotografia,
el músic Suso Saiz
i una imatge
de la caràtula
del seu nou disc
JL SANTALLA

Estat d’Israel, el 1948. El nomadis
me és una altra de les caracterís
tiques de Josep Kessel. De família
russa, neix a l’Argentina, però aviat
esdesplaçaaParís, onestudiaràLi
teratura Clàssica a la Sorbona. A
més d’El lleó (Empúries, 2002), un
altredelsseusllibresdeviatgesmés
conegutsésElsgenets (Edicions62,
2003), una immersió en l’Afganis
tan de l’època (el publica originà
riament el 1967) a travésdel buska
shi, un joc molt popular a la zona.
La seva obsessió per l’aviació el va
portar a practicar la literatura
d’aventures amb títols com Viento
de arena iMermoz, tots dos publi
cats per Inédita.
L’autor no es quedava amb la ca

ricatura ni l’obvi. Els personatges
han de ser complexos, i les ferides
neixende lessevespròpiesparado
xes.Peraixòelcinemas’ha interes
sat moltíssim per la producció de
Kessel. L’adaptació més coneguda
és, potser, la que en va fer Buñuel
(el 1967)del seuBelle de jour (escri
ta el 1928). Altres títols que es po
denveureen lapantallagransónEl
ejército de las sombras, Le bataillon
du ciel, Los jinetes (protagonitzada
per Omar Sharif) o La passante du
SansSouci (Testimonio demujer).
Una de les facetes més sorpre

nents de l’autor d’Els cors purs és
com escriu per a premsa. Abans de
l’etiqueta del Nou Periodisme, i
que Gay Talese o Tom Wolfe sor
prenguessin el món aplicant les
tècniques de la ficció en les seves
cròniques, Kessel ja havia aplicat
totes aquestes estratègies –creació
de personatges, inversió en atmos
fera, focalitzaciódeldetall, o l’úsde
metàfores– per explicar el que
s’anava trobant en els seus múlti
plesperiples.Bonamostrad’aixòés
un bonic llibre, La guerra está aquí
al lado, que va publicar KEN l’any
2011 i que recull, ambmagnífiques
fotografies de Jean Moral, les crò
niques que va escriure el 1938 des
d’Espanya per a Paris Soir iMatch.
Els dos periodistes arriben quan
tots se n’han anat. I així podendes
criure sense presses el que queda
rà: fam i dolor. Especialment bri
llants són els reportatges La época
de las catacumbas i El hambre se
confiesa que obren el volum, on
descobrim una Barcelona que in
tenta ocultar la misèria i la tristesa
en teatres i pistes de ball. “Quin va
lor tenien les xifres més eloqüents
davant la visió d’unde sol d’aquells
rostres?”, es pregunta. Un interro
gant que, davant un periodisme de
nombres i estadístiques, segueix
més vigent quemai. |

Joseph Kessel /Marc Artigau /Oriol Broggi
Els cors purs
TEATRE ROMEA. DEL 8DEMAIG AL 19DE JUNY

Suso Saiz
Odisea
MUSIC FROM MEMORY
2 LP

Autor d’un univers
sonormolt particular,
Saiz ha rebut
més reconeixement
pel seu treball com
a productor i autor
de bandes sonores


