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Una nova vida
per a en Pepe

L’APUNT mantenir una linealitat en la seva creació. Els perso-
natges, com les persones, canvien. Mentre es conservi
un mateix esperit, el personatge continua sent el ma-
teix. No és fàcil trobar la clau perquè un actor literari
faci coincidir lectors de cultures diverses. Aquesta
universalitat d’un personatge molt local no es pot
desaprofitar.Jaume Vidal

Pepe Carvalho torna amb Carlos Zafón, fet que enceta
la vella polèmica de si cal forçar la vida dels personat-
ges més enllà de la del seu creador. Jo estic totalment
a favor que les creacions que han assolit èxit popular, i
per tant el públic les ha fet seves, tinguin continuïtat.
No serà el Carvalho del Manolo, però serà el Carvalho
del Zafón. Perquè ni tan sols Vázquez Montalbán va

talana per explicar. Una
història més aviat trista,
però. Carrington va pas-
sar per Barcelona en la se-
va fugida dels nazis. Bus-
cava desesperadament un
visat per poder treure el
seu amant, Max Ernst,
una altra glòria del surrea-
lisme, d’un camp de con-
centració. No ho va acon-
seguir. Quan va arribar a
Madrid, li va agafar un
atac de bogeria. Combalia
espera incorporar aviat un
oli que ha de venir de Mè-
xic i que farà caure d’es-
quena el públic de l’exposi-
ció. De moment es pot de-
gustar un vibrant dibuix
de l’última època de l’ar-
tista, amb els seus recur-
rents cavalls deambulant
màgicament pel paper.

L’interès per la màgia va
enfortir una amistat ínti-
ma entre Carrington i una
altra de les artistes impres-
cindibles en el recorregut:
Remedios Varo. Es veien
cada dia i ho compartien
tot. Varo i, per descomp-
tat, Ángeles Santos no po-
dien faltar en aquesta re-
unió, perquè són les catala-
nes del grup. I, de la penín-

sula, la gallega Maruja Ma-
llo és una altra indispensa-
ble. Mallo va participar el
1936 en la cèlebre exposi-
ció logicofobista que es va
organitzar a Barcelona –i
en què també va centellejar
l’obra de Varo–. Furgant en
arxius, Combalia ha desco-
bert ara que el 1966 Mallo
va prendre part en una ex-
posició col·lectiva al Col·legi
d’Arquitectes.

El cercle es tanca amb
Lee Miller i Dora Maar, les
fotografies de les quals són
un valor segur del surrea-

lisme. Miller va visitar Bar-
celona amb el seu marit,
l’estudiós Roland Penrose,
que buscava documenta-
ció per fer la biografia de
Picasso. Mentre ell resse-
guia les passes del geni per
la ciutat on es va formar
com a artista, ella fotogra-
fiava Joan Miró i els exte-
riors del Museu Picasso,
que just llavors apareixia
en escena. A la Mayoral
també s’exposa un retrat
de Joseph Cornell, una de
les imatges més famoses
de Miller.

Maar, en canvi, va viat-
jar sola a Catalunya. A
Barcelona, va penetrar al
parc Güell, al Somorrostro
i –amb deliri– al mercat de
la Boqueria. I, a S’Agaró, va
rebre un impacte quan va
topar amb el xalet Mont-
seny, una construcció his-
triònica folrada de petxi-
nes i amb un molí de vent
que aspirava a tocar el cel.
A finals dels anys quaran-
ta, va anar a terra. Si no en
fan prou amb aquest reci-
tal de fotografies, la Mayo-
ral llueix un oli de gran for-
mat de fort influx picassià.
Picasso, una altra ombra
allargassada per a tantes
dones, i en especial per a
Maar, la seva musa i amant
fins que se’n va cansar. Pe-
rò Maar, afortunadament,
ha deixat de ser la model
turmentada del geni i avui
té vida pròpia com a artista
virtuosa. ■

Combalia:
“Fins no fa gaire,
només eren
considerades
muses o
amants”

Hi ha moltes maneres
de servir els macarrons.
A la Biblioteca de Catalu-
nya, gràcies a la insistèn-
cia del director Pau Car-
rió, se serviran amb comè-
dia. Fins a 200 especta-
dors faran de clients d’un
restaurant amb l’estètica
de les pel·lícules de Fellini
dels anys seixanta. La dol-
ce vita és el que es respira
en aquest local, on la cam-
brera, la Mirandolina, té
llibertat per enamorar-se.
Pau Carrió ha detectat
que, com els macarrons,
l’amor també es pot servir
de maneres molt diverses.
L’hostalera, de Carlo Gol-
doni, s’estrena el 18 de ge-
ner i estarà en cartell fins
al 26 de febrer.

Pau Carrió va debutar
de director a la Biblioteca
de Catalunya amb un Hed-

da Gabler molt íntim. Les
direccions al Lliure –amb
membres de la primera
Kompanyia– l’han fet més
segur. Ara afronta la seva
primera comèdia, tot i que
adverteix que a Londres
s’estranyen de la insistèn-
cia “dels del continent” a
voler diferenciar comèdia
de drama. En el fons, sem-
pre es tracta de servir el to
que disposa la peça. Laura
Aubert és aquesta hostale-
ra, segura de si mateixa,
que no ha de dependre de
cap marit i que es replan-
tejarà si es vol enamorar i
de qui. Aubert, com David
Verdaguer i Javier Bel-
trán, formava part de la
Kompanyia amb què Car-
rió va fer aquell notable
Victòria d’Enric V. Com-
pleten el repartiment Júlia
Barceló, Jordi Oriol, Alba
Pujol i Marc Rodríguez.
Es tracta d’un grup de jo-
ves que s’han anat fent

professionals coincidint, o
no, en diverses propostes.
Els actors també es des-
doblen en músics tant du-
rant la funció com, sobre-
tot, en l’entreacte.

Certament, La Perla 29
afronta el repte de repes-
car un altre mite de la car-
tellera catalana. La marca
de Broggi continua fidel a
l’esperit del Lliure, com ja
va mostrar repescant Dan-

sa d’agost i La presa. I re-
visitant Cyrano amb Pere
Arquillué.

Per Carrió, Goldoni
planteja el masclisme de la
societat. Però no per això
L’hostalera és una comè-
dia feminista. I és que la do-
na que se sent lliure s’aca-
barà enamorant de qui
més la maltracta. De fet, si
tots els clients d’aquell lo-
cal queden captivats per
la protagonista és perquè
“ella valora la seva inde-
pendència”, comenta Bel-
trán. Carrió ho entén pen-
sant que els enamora-
ments es produeixen amb
estímuls diversos: “L’amor
és desordenat.” El director
detecta altres paral·lelis-
mes entre el teatre de Gol-
doni del segle XVIII i el de
Fellini: el primer feia una
caricatura de l’aristocràcia
i el segon blasma contra la
decadència d’aquesta clas-
se caduca. ■

Pau Carrió fa realitat el projecte d’introduir el públic
en un restaurant amb ‘L’hostalera’, de La Perla 29

Macarrons
bullits amb amor
Jordi Bordes
BARCELONA

Cartell del muntatge amb el repartiment, una il·lustració inspirada en Fellini ■ DAVID RUANO / PIGSTUDIO / RAIMON RIUS

Els estímuls per
enamorar-se
varien sempre:
“L’amor és
desordenat”,
opina el director


