
30 LAVANGUARDIA C U L T U R A DIVENDRES, 20 ABRIL 2018

Elmusical ‘Jesus Christ Superstar’ arriba al Tívoli en anglès
encapçalat per TedNeeley, protagonista de la mítica pel·lícula del 1973

Jesús ja té 74anys
JUSTO BARRANCO
Barcelona

J
esucrist ja ha complert
74 anys. I continua pre-
dicant el seu missatge. I
cantant. El texà TedNe-
eley va protagonitzar el

1971 a Broadway el musical Jesus
Christ Superstar, d’Andrew Lloyd
Webber. I malgrat la polèmica de
portar el fill deDéu a escena, l’èxit
va ser tan rotund que, dos anys
després, el 1973, Neeley també va
protagonitzar la mítica pel·lícula
homònima dirigida per Norman
Jewison. I des d’aleshores aquest
actor “ha estat més temps Jesu-
crist en escena que el que Jesús
mateix va estar sobre la Terra”,
diu rientMassimo Romeo Piparo,
director de la nova versió del mu-
sical que aterra aBarcelona, al Te-
atre Tívoli, fins al dia 29, ambNe-
eley com a protagonista.
Fa broma, però no exagera gai-

re: Neeley, que ja ha complert 74
anys –i no 33 pas, com el seu per-
sonatge–, ha donat vida enmés de
5.000 funcions teatrals als últims
set dies de Jesucrist que narra
aquesta òpera rock. Ara n’afegirà
unes quantes més a Barcelona, i
des del 2 de maig, a Madrid, amb
un muntatge que arriba en anglès
amb subtítols des d’Itàlia –excep-

te Neeley, la majoria d’intèrprets
són italians– i que ja faquatre anys
que està de gira.
La primera impressió quan es

veuNeeley al vestíbul delTívoli és
lad’estar veient realmentunJesu-
crist envellit. “No soc Jesús –diu
en to de broma–, no soc més que
un pobre bateria de rock and roll
de Texas que no feia més que cri-
dar a sobre de l’escenari, i vaig te-
nir una gran sort quan vaig parti-

ciparen laprimeraversiód’aquest
musical a Broadway. I després, a
la pel·lícula i altres espectacles”.
De fet, l’actor assegura que “dec la
meva vida a aquesta obra; em va
donar un objectiu, em va donar
una família, perquè vaig conèixer
lamevaesposamentre rodàvemel
film a Israel, era unade les ballari-
nesprincipals. Faria aquest espec-
tacle dos mil anys més, si fos pos-
sible. Amb el temps he investigat
cada vegada més en cada muntat-

ge, he aprofundit en el personatge
i això m’ha anat canviant. Han
vingut ateus a dir-me que han tro-
bat la fe veient elmusical, la pel·lí-
cula, escoltant-ne la música. I sa-
cerdots quem’hanexplicat queho
sónperquè els seuspares els posa-
ven el film constantment”.
I això que, recorda, Jesus Christ

Superstar va arribar a Broadway
amb polèmica i manifestacions de
cristians a laportadel teatre “aqui
el muntatge els semblava blas-
fem”. “Quan entrava al teatre els
preguntava: ‘Has vist el nostre es-
pectacle?’No l’havien vist. ‘Què és
el que no t’agrada, llavors?’ ‘Odi-
em el títol, és absolutament anti-
religiós’, em deien. ‘Alguna cosa
més que no t’agradi?’ ‘Que Jesús
canta i ho fa amb una banda de
rock’n’roll, i això és blasfèmia’.
‘Llavors, Jesús no cantava?’, els
preguntava amb un somriure
amable. I els demanava que en-
tressin com a convidats meus a
veure l’obra i que m’esperessin al
vestíbul després d’acabar. El des-
afiament era si serien prou forts
per travessar el llindar. I la bonica
ironia eraqueels queho feiendes-
prés deien que era un espectacle
magnífic i acabaven sent els prin-
cipals promotors de l’espectacle
entre les seves famílies i els seus
amics”, diu Neeley somrient.!
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Una escena del musical Jesus Christ Superstar, que es representa al Tívoli

Sergi Pàmies

Cifuentes
i la porqueria

A
cabi com acabi, el cas Cifuentes ja ens ha in-
oculat una dosi letal de retòrica eufemística.
Emparatsamblacondiciódeportaveusauto-
ritzats, dirigents del PP com Rafael Hernan-

do i Javier Maroto s’han desautoritzat, que és un verb
quenofeienservirelsnostrespares.Si totevoluciona,el
llenguatge també. Els drogaaddictes d’abans ara són
toxicòmans.Elsputiclubs sónwhiskeries.Lescrisis són
desacceleracions i ladesregularització és el capitalisme
de tota la vida. L’omnipresència de la comunicació ali-
menta la tecnologia i, per voracitat d’immediatesa, con-
tamina la nostra manera de parlar i entendre les coses.
La indústria de la política declarativa empara la paràlisi
governamental i maquilla la incompetència. Exemple:
que vuit anys més tard d’haver-se diagnosticat les
primeres causes evidents de les pèssimes relacions
entre els governs de Catalunya i d’Espanya encara no
s’hagiprescap–niuna–mesuraquenosiguirepressiva i
autoritàriao il·legal i sectàriaconfirmaque les trinxeres
han servit per innovar en totes les formes d’immobilis-
mepropagandístic.
Les conseqüències d’aquest fals patriotisme són dra-

màtiques i, pel que fa al llenguatge, han afavorit unade-
generació semàntica amb una ona expansiva incalcu-
lable. El cas Cifuentes ens permet tastar la variant més
espanyola d’un insòlit fenomendeperversió de l’opinió
pública a través de l’opinió publicada. Concebut com a
espectacle faller, però sense l’honestedat d’una cremà,
les evidències incontestables de l’escàndol són sotme-
sesapirotècniesdissuasòriesque, encomptesd’aclarir-

ne l’essència, la
compliquen. En
un context de
cultura política
democràtica sò-
lid, lesdimissions
i les excuses pre-
valdrien sobre el
tripijoc recreatiu
i les mentides
que intenten que

novegemni el boscni els arbres, ni el dit ni la lluna.
El verbmentir ja no es pot fer servir perquè corres el

risc d’una demanda. Per això ens empesquem artificis
com postveritat i recuperem eufemismes anacrònics
com alteració de la veritat. Són recursos que ens situen
en un nivell indigne de comprensió i que, a més a més,
ens allunyen de l’evidència. En altres àmbits, la relació
entre la realitat i la verbalització de la realitat esmanté.
Si una sopa crema, diemque crema. Si fa fred, diemque
fa fred. En política, en canvi, cada vegada és més difícil
conciliar el que pensem amb les regles del joc dialèc-
tiques d’un territori monopolitzat per aprenents de
bruixots de querella fàcil o diabòlics portaveus de la
intoxicació. Resultat: per cada minut de temps que ells
guanyen abans que no els enxampin, ens condemnen a
mesos de mentides agreujades per un ús malèfic de la
retòrica. Una retòrica declarativa que, com una epi-
dèmia moral, perpetua la picaresca més barroera. Una
retòrica que, en comptes de condemnar i combatre, de-
vorem com si l’única manera de participar en política
fos consumirpolítica porqueria.

“Lideclavida,a l’obra;
emvadonarunobjectiu,
unafamília,vaig
conèixer lamevadona
alrodatge”,diuNeeley

El fals patriotisme
afavoreix una
degeneració semàntica
amb una ona expansiva
incalculable


