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Un pianista i un piano; un narrador i una butaca
com una illa en un escenari gran i nu. Una buta-

ca que evoca una altra butaca, dedicada per Xavier
Albertí a un altre escriptor. Si aquella servia Josep
Maria de Segarra, aquesta és ocupada per Manuel
Vázquez Montalbán a través de dos personatges del
seu llibre El pianista, novel·la, pel·lícula i ara recital
per a piano i narrador.

L’estructura de la novel·la –un f lash-back en tres
parts amb parades el 1983, 1946 i 1936– és molt
semblant a la que acostuma a utilitzar-se per a una
sonata. Cada fragment d’aquest itinerari literari
pel desencant d’un personatge derrotat pel seu
compromís es complementa amb fragments mu-
sicals de compositors catalans (Mompou, Lamote
de Grignon, Blancafort, Gerhard), estretament vin-
culats als cercles artístics que comparteixen els dos
protagonistes antagònics de l’obra: Albert Rosell,
el pianista que podria representar el fracàs de l’ar-
tista conseqüent, i Luis Doria, l’altra cara de la mo-
neda, l’èxit de l’oportunista.

Un muntatge a dues veus no només per la doble
personalitat del narrador, també pel diàleg amb el
piano, un argument musical que complementa el

discurs de Manuel Vázquez Montalbán, amb un
ressò molt pròxim a la sensibilitat i els gustos per-
sonals de Xavier Albertí. Es nota el carinyo amb què
ha elegit totes les composicions, en sintonia amb
els fragments de text de la novel·la que ha selecci-
onat Lluïsa Cunillé i en l’alt grau d’emoció que una
proposta tan austera assoleix en la interpretació de
Juan Diego.

Un intens contrapunt a una música adscrita sense
concessions a la cultura contemporània, des de la
complicitat popular de Lamote de Grignon a la con-
creció de Frederic Mompou. Una música forçada a
ser elitista unida a una literatura que pretén tot
el contrari i que, en la figura de Juan Diego, es mos-
tra punyentment explícita en les seves intencions.
Juan Diego, un actor molt pròxim a la personalitat
d’Albert Rosell pels seus expressats compromisos
i sacrificis, que en aquest espectacle ofereix una in-
terpretació absolutament visceral. La tesi és clara.
Està en cada línia escrit per Montalbán. Ell només
ha de posar sobre l’escenari l’emoció d’una derro-
ta, i la regala sense límits.

Quan no calen els mediàtics

Del 19 al 23 de juliol, el Mas-
nou ha estat la capital catala-
na del riure amb la celebració
del Ple de Riure. Una quinzena
llarga de companyies han vin-
gut de set països per injectar
dosis d’humor, tan necessàries
com el pa en aquest món de
mones on hi ha més animals
que persones.

Humoristes, pallassos, actors
còmics, pirotècnia, acròbates i
altres circaires han conformat
una programació a l’abast de
tots els gustos i de totes les but-
xaques. Si en la jornada inau-
gural, dimarts a migdia, l’ar-
gentí Loco Brusca esbojarrava
el Mercat Municipal i dijous els
catalans Circ Pànic s’elevaven
en vertical a la plaça dels Ca-
vallets, la matinada de dissab-
te a diumenge una sirena vo-
lava sota el raig de lluna i, la
matinada abans, la banda Têta-
clack, magnífics nous flautis-
tes d’Hammelin, s’havien
endut el públic ran de les ones
per acabar tots plegats la festa
dins de l’aigua.

Qualitat i diversitat
En aquesta edició del Ple de
Riure no hi ha hagut artistes
mediàtics. Potser la taquilla se
n’ha ressentit, però uns quants
ho hem agraït de debò. Cert és
que la paleta de l’humor és in-

finitament més irisada que
l’arc de Sant Martí, però no és
menys cert que quan el públic
ja ha tastat un producte de
qualitat és molt més difícil que
s’empassi succedanis. I de pro-
ductes de qualitat n’hi ha
hagut uns quants al llarg
d’aquests dies.

Per exemple, un encert –per
ingredients i dosificació– ha

la La vita è bella dirigida i pro-
tagonitzada per l’oscaritzat
actor italià) presentava el fes-
tival. Bustric és un vell cone-
gut: a banda les connexions
amb el Circ Cric i altres artis-
tes catalans, havia actuat amb
èxit al Festival de Pallassos de
Cornellà el 1994. Aquí però, la
subtilitat del seu humor va des-
aparèixer engolida per múlti-
ples problemes de llum i de so.
Una llàstima.

Com també és una llàstima
que l’irregular The Best of Johnny,
del veterà mim escocès Johnny
Melville no aconseguís con-
nectar amb el públic. Qui en
canvi sí que hi va connectar –i
molt– va ser el jove duo català

Les Frères Backine, gran nivell tècnic al servei de les sensacions
M. ÀNGELS TORRES

Total Memos amb Nena maca,
per favor... les postres, un espec-
tacle que va merèixer grans elo-
gis quan es va estrenar a Bar-
celona. O el Woom Woom Woom
dels Microband, parella d’ex-
cèntrics musicals que ja havi-
en participat al Ple de Riure en
l’edició del 1999 amb Doremi-
fasisollasizú.

Monologuista de gran empa-
tia, Dani Pérez va ser també
molt aplaudit en aquesta edi-
ció del certamen. Llàstima que
després de viure 23 anys al Mas-
nou Pérez només faci parlar ca-
talà als personatges: si també
hi parlés ell, tindríem una
bona versió catalana de Pepe
Rubianes.

estat el cabaret de circ de l’es-
cenari La Mar de Riure, on un
solvent i energètic Boni (que
ja havia fet In situ a la plaça
d’Ocata) presentava l’australi-
ana Dislokate i els saltadors
francesos al llit elàstic Frères
Backine. Mentre la primera va
ser sirena a les teles i acrò-
bata a la corda, la mesurada
comicitat dels segons va re-
confirmar que el circ contem-
porani és capaç d’omplir d’ex-
pressivitat el que en altres
mans no ultrapassa l’exhibi-
ció tècnica.

Nous i veterans
Sergio Bini, Bustric (l’amic de
Roberto Benigni en la pel·lícu-

Un encert
d’aquesta edició

ha estat el cabaret
de circ de l’escenari

La Mar de Riure

El festival Ple de Riure converteix el Masnou en la capital catalana de l’humor, amb actuacions d’una quinzena de grups
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Dissabte es
va tancar la
novena
edició del

festival Ple de Riure
del Masnou, un
certamen amb
l’humor com a eix
central i la
presència d’artistes
de diferents països.

Una sonata
per a

Montalbán
Juan Carlos Olivares

TEATRE
‘El pianista’

“El pianista”, de Manuel Vázquez Montal-
bán. Selecció de textos: Lluïsa Cunillé. Di-

recció: Xavier Albertí. Il·luminació: Maria
Domènech. Espai sonor: Yair Karelic. Intèr-

prets: Juan Diego, Jordi Masó (piano). Festi-

val Grec. Barcelona, mercat de les flors,

Sala Maria Aurèlia Capmany. 22 de juliol.


