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‘La treva’ LA VILLARROEL 227 D’OCTUBRE 

Des del 1992, 1.021 periodistes que co-
brien conflictes bèl·lics han mort 
exercint la seva professió. El 2013 van 
ser-ne 70, 28 dels quals a Síria i 10 a 
l’Iraq. De ben segur que Donald Mar-

gulies, autor de Time stands still, aquí traduïda 
com La treva, es va preguntar per què aquests pro-
fessionals arrisquen la seva vida, què els impulsa 
i com aquesta decisió condiciona el seu present i 
el seu futur. Margulies trasllada els dilemes als es-
pectadors sense alliçonar-los en aquesta obra es-
trenada el 2009 a Los Angeles i un any després a 
Nova York, amb molt d’èxit. Un èxit que la produc-
ció de La Brutal, dirigida per Julio Manrique, es 
mereix reproduir entre nosaltres. 

Sarah Godwin (Clara Segura) és una acreditada 
fotoperiodista que torna a casa greument ferida per 
l’explosió d’una bomba. El seu company de feina i 
de vida, James Dodd (David Selvas), l’ha anat a bus-
car a l’hospital d’Alemanya on l’han operat i està de-
cidit a reenfocar les seves vides. Godwin, però, sem-
bla que no està feta per a una vida convencional. 

La treva és un text hàbil i precís –gràcies a la vi-
va traducció de Cristina Genebat– que barreja la co-
mèdia amb el drama humà i que planteja preguntes 
que molts professionals s’han fet al llarg dels anys, 
com el sentit i la utilitat de la seva feina, el possible 
menyspreu de la dignitat de les víctimes i l’ús diges-
tiu que la societat fa de la seva experiència. Els con-
flictes bèl·lics són el marc en què l’autor desenvolu-
pa els conflictes personals i sentimentals de la Sa-
rah i en James, convenientment adobats amb un 
humor agredolç farcit amb ironia –quan no sarcas-
me–, que estan en mans de l’editor gràfic de la re-
vista (Ramon Madaula) i la seva parella (Mima Ri-
era). Les polítiques editorials tenen poc a veure amb 
l’humanisme. Julio Manrique explota molt eficaç-
ment tots els recursos del text i els quatre intèrprets 
dibuixen a la perfecció els personatges vestint-los 
de credibilitat. Una funció molt recomanable.e
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“La cultura ha de servir  
per fer crítica i autocrítica” 

meix contradiccions, perquè Mon-
tefusco considera que “la cultura ha 
de servir per fer crítica i autocríti-
ca”. Partint d’elements autobiogrà-
fics utilitzats amb prou habilitat 
perquè puguin ser compartits per 
altres persones, Montefusco qües-
tiona els valors transmesos per la fa-
mília, l’educació, la cultura i la vida 
en societat. “Estem regits per una 
sèrie de valors que ens afecten a 
tots. En les classes populars tot és 
més cru i descarnat, però és impor-
tant entendre que les coses que 
m’inquieten i de les quals parlo en el 
disc no són exclusives d’un estrat 
social”, diu un home que coneix el 
pa que es dóna en barris populars de 
Barcelona com el de la Sagrera, on 
es va criar, a tocar de la Meridiana 
que dóna títol al disc que presenta-
rà en directe el 14 de desembre al 
Casino de l’Aliança del Poblenou, 
dins del Festival del Mil·lenni.  

Avinguda sense glòries burgeses 
La Meridiana, avinguda sense glòri-
es burgeses, funciona com a paisat-
ge de les identitats fracturades pel 
doble desarrelament cultural i soci-
al. “Sempre he tingut una sensació 
de no pertanyença, ja des de la famí-
lia, perquè jo era el petit amb molts 
anys de diferència respecte als meus 
germans –recorda–. Suposo que la 
meva carrera és un exercici per tro-
bar una identitat. En aquesta recer-
ca em vaig identificant amb coses. A 
vegades m’hi acosto i de seguida tor-
no a fugir, però sempre estic bus-
cant. Però ara he pres una mica de 

consciència del lloc d’origen. 
Moltes de les problemàtiques que 
visc tenen a veure amb aquest ori-
gen, i potser per això en el disc ho 
tracto explícitament”. Això és evi-
dent en cançons com Uno de noso-
tros, que explora el camí que va de 
“fugir del lloc d’on ets, voler tro-
bar coses i al final acabar al lloc 
d’origen tornant a qüestionar la 
teva relació amb aquell context”. 
No ho fa de manera introspectiva, 
sinó “aixecant el cap” i amb la vo-
luntat d’arribar a tothom, perquè 
considera que tracta problemes 
compartits.  

En tot aquest procés que ha 
culminat en el disc, Montefusco 
ha abandonat “la cavalleria elèc-
trica” de Standstill per adoptar 
una estètica més propera a la de 
la música popular. “Per primera 
vegada he entès la música popu-
lar de manera conscient. Això 
m’ha dut a l’acordió i el violí, ins-
truments que es poden moure fà-
cilment i que no necessiten elec-
tricitat. Aquest clima més terre-
nal escau a les cançons noves”, 
diu. No obstant això, no li inte-
ressa tant la sonoritat del cantau-
tor com trobar “un registre parti-
cipatiu, coral”, com passa a la 
cançó Adiós, construïda com una 
invocació de fantasmes que té al-
guna cosa de ritual o d’exorcisme 
col·lectiu. “Una de les coses que 
més m’ha enganxat de la música 
popular és el sentit de trobada de 
la comunitat, de ritual”, assegura 
Montefusco.e

Enric Montefusco, ex-Standstill, publica el disc ‘Meridiana’

Enric Montefusco comença una nova etapa després de la dissolució del grup Standstill publicant el disc 
Meridiana, que presentarà en directe el 14 de desembre a Barcelona. MANOLO GARCÍA
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Enric Montefusco treballa amb 
conflictes íntims que són el reflex de 
fractures socials. És l’individu cons-
cient del desamparament emocio-
nal que busca una comunitat amb 
qui compartir mancances però so-
bretot anhels. Si fa no fa, és el que va 
fer amb el grup Standstill i també el 
que segueix remenant en el seu pri-
mer disc al seu nom, Meridiana 
(Buena Suerte-Sony). Tanmateix, 
hi ha algunes diferències significa-
tives, tant en el to del que hi diu, més 
propositiu que arrauxat, com en 
l’estètica musical, ara menys elèc-
trica i oberta a instruments com 
l’acordió, el violí i la mandolina. I 
encara hi ha un altre fet diferenci-
al: una cançó cantada en català en 
un disc on la resta són en castellà. 
“En tenia ganes, de cantar en català. 
No sé si inconscientment em repri-
mia amb el grup, i ara en solitari 
m’ha semblat més natural fer-ho, i 
estic content d’haver-ho fet”, diu 
Montefusco. 

“Sovint m’he manifestat com a 
oposició a alguna cosa, i penso que 
no és bo. És més important mani-
festar-se en positiu, tenir una vida 
plena en què tot el que vius no sigui 
per oposar-te a alguna cosa sinó per 
construir. Crec que aquest disc és 
una manera de redefinir la meva re-
lació amb els altres”, explica. Tan-
mateix, no es tracta d’una postura 
naïf, sinó d’una reflexió que assu-
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