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La història com a melodrama

MANUEL PÉREZ I MUÑOZ 
BARCELONA

Si busquem un establiment que cu-
si en gairebé infinites puntades ca-
da racó de França, és el restaurant 
vietnamita, o també el traiteur chi-
nois, perquè el passat colonial gal en 
la llavors anomenada Indoxina en-
cara avui condiciona una manera 
d’interpretar l’Àsia –la seva gastro-
nomia, la seva iconografia– a partir 
dels rastres deixats per retornats i, 

sobretot, per refugiats. En un 
d’aquests restaurants vietnamites 
transcorre Saigon, cabalosa peça de 
la companyia francesa Les Hommes 
Approximatifs, que divendres i dis-
sabte va omplir el Lliure de 
Montjuïc de fugida, memòria i exi-
li, una obra –ens adverteixen– cons-
truïda amb llàgrimes. 

Dues èpoques articulen el relat, 
dos moments clau de la història fran-
covietnamita. D’una banda, 1956, 

quan les autoritats colonials es baten 
en retirada abandonant a la seva sort 
un país dividit. Graham Greene, a 
L’americà tranquil, va retratar aquest 
ambient pecant d’eurocentrisme. Ai-
xò ja va passar. Aquí la directora Caro-
line Guiela Nguyen –francesa d’as-
cendència vietnamita– atomitza de 
forma més sincera el punt de vista, 
s’acosta a totes les parts per evidenci-
ar el resultat últim de la política, el 
seu reflex en els drames humans. 

CRÒNICA Caroline Guiela Nguyen retrata l’exili vietnamita a ‘Saigon’

S’hi entrellacen diferents relats: 
una parella mixta en el seu periple 
cap a Europa, un jove cantant viet-
namita abocat a la fugida per la se-
va estreta relació amb els ocupants, 
la dona d’un alt funcionari que aca-
barà ajudant una mare que busca el 
seu fill entre els plecs globals de la 
segona guerra mundial. 

 
FERIDES NO CICATRITZADES / D’aquí sal-
tem al mateix restaurant, però ja a 
París; els nouvinguts s’hauran 
d’adaptar a les dures condicions 
d’un país que no els espera. L’altra 
inflexió de temps ens condueix al 
1996, moment a partir del qual el 
Govern vietnamita permetrà als Vi-
et Kieu (ciutadans a l’estranger) tor-
nar. ¿Tornar o no? Un instant per 
avaluar l’adaptació, el llegat, el re-

cord i les ferides mai cicatritzades. 
L’argument s’ha travat a partir 

d’improvisacions en escena; es bus-
ca aquesta màgia quotidiana i 
anònima, la base de la història dels 
llibres. S’incorporen a la peça al-
guns actors amateur –una parella 
vietnamita debuta als 75 anys– que, 
al costat d’una escenografia realista 
i potent, aconsegueixen convocar 
la veritat algun temps. No obstant, 
a mesura que avancen les tres hores 
de funció ens atrapa el fulletó, i una 
densa capa sonora ens sepulta sota 
un melodrama clàssic però amb 
caps solts. Aquesta constant eleva-
ció de la potència emocional acaba 
arraconant els personatges, for -
çant-los a una hiperventilació que 
els ofega. A qui busqui un resultat 
agredolç li faltarà el sucre. H

«El nostre món és el 
mateix, el de la música»

JORDI BIANCIOTTO 
BARCELONA

Ha nascut una aliança, la del pianis-
ta Pascal Comelade i la cantautora 
Ivette Nadal, que aquest diumenge 
mostraran a Barnasants (Auditori Ba-
rradas, de l’Hospitalet, 19.00 hores). 

— ¿D’on surt aquesta entesa? 
— Ivette Nadal:Jo havia seguit sempre 
Pascal Comelade, sobretot per la seva 
vinculació amb la poesia, a través 
d’Enric Casasses. M’ha influït la seva 
manera radical de fer música. Ara vo-
lia tancar una etapa després de deu 
anys, i em va semblar que amb ell po-
dia fer-ho d’una forma elegant. 
— Pascal Comelade: Ella em va inte-
ressar com a persona, com a can-
tant... Tot. El seu món. 

PASCAL COMELADE & IVETTE NADAL Músics. Presenten el seu projecte en comú a Barnasants

— P. C.:Són situacions diferents. Aquí 
soc el pianista de la banda. Tampoc 
s’ha tractat d’integrar la Ivette a la 
Bel Canto Orchestra. L’Albert (Pla) ja 
em va demanar amb Somiatruites 
anar de gira amb ell i l’orquestra, 
però no podia ser: la veu sortiria no-
més algun moment com a instru-
ment solista. No, no, aquí jo només 
soc el pianista, amb el meu món, lli-
gant-lo amb el seu. És un exercici di-
fícil. Però al cap i a la fi és el mateix 
món, el de la música. 

— ¿Hi ha rock’n’roll en aquest concert? 
— P. C.: Sempre hi ha rock’n’roll, a tot 
arreu. 

— Li és propi el garatge, allò primitiu, 
l’anti-intel·lectualisme. 
— P. C.: Sí, sí. Per a mi, el pitjor és Mar-
guerite Duras. 

— Vostè viu a Ceret, i la Ivette, a Gra-
nollers. ¿Com funciona la comunica-
ció? 
— P. C.: És fàcil treballar. 
— I. N.: Hi ha una barreja emocional 
molt potent. Un factor humà que ha 
fet que això vagi endavant. Ens dei-
xem espai, ens cuidem mútuament 
per sobre de les diferències, del fet 
que siguem de generacions diferents 
o que ell tingui un nom que jo no 
tinc. 

— ¿Hi ha una temàtica unitària o un 
concepte al voltant de les cançons que 
estan component junts per al disc? 
— I. N.: Però potser serà una cosa més 
abstracta i menys sentimental que el 
que he fet fins ara. 

— Pascal, fa temps que no el veiem 
per Barcelona. 
— P. C.: Cinc anys. Estic recuperant la 
meva relació. Jo sempre estic treba-
llant, però la meva relació amb l’es-
cenari i el disc és una muntanya rus-
sa. Puc tenir 15 concerts i fer tres dis-
cos, i després res. 

— Ivette, parla de tancament d’etapa 
en la seva trajectòria. ¿A què es refe-
reix? 
— I. N.: Que després d’haver anat sola 
aquests 10 anys, fent molta creació, 
molt esforç, potser me n’he cansat. 
Crec que a Catalunya han sigut ex-
cessivament durs amb mi. No deixa-
ré de fer música, però potser experi-
mentaré fora, perquè Catalunya ja 
em coneix i no vull seguir aquí. H

«Ens deixem espai, 
ens cuidem  
més enllà de les 
diferències, de  
ser de diferents 
generacions»

— I. N.: És la cançó que més m’emocio-
na de tot el nostre repertori, sobretot 
per l’adaptació, l’obra d’art nova que 
ha fet Enric Casasses. Parla d’on és 
l’amor, que ha fugit. És un cant deses-
perat. 

— ¿Com s’imaginen el disc llarg? 
— P. C.: Tindrà 16 o 17 cançons, de les 
quals tres seran versions: la de PJ 
Harvey; As tears go by, de Jagger i Ri-
chards, i Have you ever seen the rain?, de 
Creedence Clearwater Revival. El 
gravarem el mes que ve perquè surti 
a la tardor. Amb un concepte de duo: 
piano, veu i guitarra. 

— En canvi, al Barradas els acompa-
nyaran tres músics: Caïm Riba, Lluís 
Riera i Sanri Carcasona. 

— De moment han llançat un single 
amb una nova composició de la Ivet-
te, Farem un foc, que sona a final d’una 
era o principi d’alguna cosa. 
— I. N.: En els meus quatre discos he 
estat buscant aquesta cançó. La vaig 
fer per al primer concert que vam fer 
junts, a l’octubre a Granollers. Com 
que vaig pensar que podia ser la me-
va última vegada en un gran escena-
ri, la cançó era de doble comiat, de la 
meva carrera pop-rock i d’aquest 
amor. 

— L’altra cançó del senzill és la versió 
de Not too soon, de PJ Harvey (No sé 
on), peça que Pascal va gravar als 90. 
¿Per què la van elegir? 
— P. C.: Va ser al projecte des de la pri-
mera conversa. 

33Pascal Comelade i Ivette Nadal, fotografiats aquesta setmana a Barcelona.

JORDI COTRINA


