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No vaig voler perdre’m l’estrena a
Barcelona deMuñeca de porcela
na, l’última obra de DavidMamet,
icona de la cultura dels Estats
Units i el seu dramaturgmés
reconegut després de lamort
d’ArthurMiller. Volia veure si el
seu text reflectia el debatut gir de
Mamet cap a la dreta, que va fer
públic en un article alVillage
Voice l’any 2008 (Why I am no
longer a ‘braindead liberal’), on,
sense retractarse del seu passat
esquerrà (de liberal “perfeccionis
ta” a l’americana), deia que havia
deixat de creure en aquells valors.
Un gir que ja podia intuirse en la
sèrie televisiva que va produir i va
escriure a partir del 2006, The
unit, apologia de les forces d’elit
ianquis disposades a intervenir a
qualsevol part del món per restau
rar l’ordre a base de garrotades
contundents.
No és que el dramaturg fos

abans d’això un intel∙lectual orgà
nic. Vaig assistir el 1992, a Har
vard, a l’estrena de la seva obra
Oleanna a cura del seu vell amic
WilliamMacy i la seva jove esposa
Rebecca Pigeon, i ja em va sem
blar una voladura en tota regla de
la ideologia de la “correcció políti
ca” que estava en auge. Semblant
independència de criteri es dona a
l’obra del teatre Poliorama, el
personatge central de la qual, un
milionari inescrupolós, bocamoll i
hiperactiu (magnífic José Sacris
tán), recordamolt, segons s’ha
posat demanifest, l’actual presi
dent dels EUA (Mamet figurava
entre els republicans que donaven
suport a Ted Cruz enfront de
Trump). I la visió del món dels
diners en el seu registremés cru
no és gaire alliçonadora que di
guem. Conservador DavidMa
met?Més aviat anarcoindividua
lista a l’estil John Grisham, amb
una aproximació tan àcida com
distant a l’univers dels poderosos.
P.S. FerranMascarell em fa

notar que a lameva columna de la
setmana passada sobre el cas
Carme Fenoll no quedava clar que
va ser ell que la va posar al capda
vant del Servei de Biblioteques de
la Generalitat. Queda consignat.

Conservador
Mamet?

SERGIO VILASANJUÁN

DIUMENGE 19
MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA
‘DEL MARROC I DE CATALUNYA’

“Enmoments com el que estem
vivint és important que unmuseu
es fixi en lamigració que des de la
dècada dels 60 ha arribat a Cata
lunya procedent delMarroc. I
sobretot que ho faci en positiu”,
subratlla Forcano, qui va estudiar
àrab aDamasc i el Caire, quan
recomana aquestamostra que
avui tanca les portes i que fixa la
mirada tant en els immigrants
com en els seus fills i nets, que ja
han nascut aquí.

DoctorenFilologiaSemíticaper laUniversitatdeBarcelona,hebraista, traductor i
escriptor (vaguanyarel2014elpremiMiqueldePaloldepoesiaamb‘Ciència
exacta’), ésdesdemarçde l’anypassatdirectorde l’InstitutRamonLlull

DIMARTS 21
ARTS SANTAMÒNICA
‘AFTERMATH’

Recuperarà l’exposició que, orga
nitzada per l’Institut RamonLlull
i comissariada pels arquitectes
Jaume Prat i Jelena Prokopljevic i
el cineasta Isaki Lacuesta, va re
presentar Catalunya en l’última
Biennal d’Arquitectura de Venè
cia. “Ésmolt interessant perquè
explica set obres arquitectòniques
no a través delsmaterials amb què
estan construïdes o de les seves
innovacions, sinó de les persones
que les habiten”.

DIVENDRES 24
GRAN TEATRE DEL LICEU
‘TEUZZONE’

Va treballar durant anys com a
documentalista i dramaturg al
costat de Jordi Savall i no vol
perdre’s el concert que elmúsic
oferirà al Gran Teatre del Liceu
ambLeConcert desNations, la
formació que va fundar el 1989.
“És una òperamolt desconegu
da de Vivaldi; una òpera estra
nya perquè està inspirada en la
Xina Imperial”, explica Forca
no aquest títol que es presenta
rà per primera vegada.

NURIA CUADRADO

La fotografia un xic delirant amb què Be
yoncé va anunciar que estava embarassada
debessonsesvaconvertirenunparelld’ho
res en la imatge amb més m’agrada en la
(breu)històriad’Instagram.L’artista que la
firma,AwolErizku, denomés28anys, nas
cutaEtiòpiaicriatalPetitHaitídelBronx,ja
vaassolircertafamaviral faunsanysambla
seva primera sèrie de fotografies, en les

quals substituïa icones de l’art occidental
comLa jovede la perladeVermeeroDama
ambun erminideLeonardo per noies afro
americanes. Erizku, que es considera tan
influït perMarcelDuchamp compel raper
Nas, té la seva pròpia línia demarxandatge
–gorres, dessuadores– comcorrespon a tot
artistabenconnectatenl’eradeMurakamii
KanyeWest.

El pintor de cambra de Beyoncé

Nashville,Vynil,Thegetdown,Empire... la ficció televi
siva fa anys que està ben obsessionada amostrar la re
botiga de la indústria musical. El penúltim exemple
d’aquest subgènere arribarà aquestmesquan s’estreni
Sun records; la sèrie, basada en el musicalMillion do
llar quartet, explica la història de Sam Philips, el pro

ductor que va fer despuntar Jerry Lee Lewis, Elvis
Presley i Johnny Cash en un Memphis marcat per la
segregació racial. Se sol dir que Philips va descobrir
Elvis quanaquest va anar al seu estudi a gravarunper
sonal, un disc autoeditat ambuna sola cançó coma re
gal per a la seva mare, però el cert és que també hi va
influir la insistènciade la sevaassistenta,MarionKeis
ker, que havia quedat captivada d’ell i no parava d’es
mentarlo en totes les seves converses.

Elvis abans d’Elvis

Dues novel∙les de recent publicació a Es
panya i que tenen poc en comú –excepte
que totes dues són calladament ex
cel∙lents– contenen dues escenes simi
lars, en lesqualsunadonaatrapadaenun
sandvitx de responsabilitat familiar (els
fills petits i els pares grans) escometen la
compra de queviures per a un sopar amb
parents. I en l’angoixa que els genera fer
aquells encàrrecs s’entreveu una vida
senceradepathos. LaprimeraésEl cami
no de los Madigan (Siruela), d’Anne En

right, i allà Constance, la primogènita
d’una família irlandesa, es deixa 500 eu
ros al supermercat en l’època en què el
paísnedavaencash.Alasegona,Felicidad
familiar, de Laurie Colwin (Libros del
Asteroide), Polly, la protagonista, com
pletatotalacompraquelihaencarregatla
sevamare, lamatriarcapassivoagressiva
d’unanissagajuevadeNovaYork,alafor
matgeria, la licoreria i la fleca. Aleshores,
qualsevollectormínimamentempàtices
tàtanesgotatcomella.

“Horror en el supermercado, terror en el ultramarinos”


