
25ara  DILLUNS, 1 D’ABRIL DEL 2019  

cultura

molt més extremes perquè ni tan sols 
era un polític. Però era algú que tenia 
el benestar de la seva nació com a 
principal prioritat”. El periodista re-
corda que la Sud-àfrica de principis 
dels 90 era un polvorí a punt d’escla-
tar amb assassinats constants en els 
dos bàndols. “Si no fos per Mandela 
i Viljoen, avui Sud-àfrica seria com 
Síria. En canvi, és un país corrupte 
amb un govern ineficaç –afegeix amb 
un somriure trist– però amb una de-
mocràcia estable i un sistema judi-
cial independent. Aquest és el llegat 
de Mandela”.  

Empatia pel dimoni 

Però com va convèncer Viljoen, 
Mandela? La resposta de Carlin és 
clara: empatia. Mandela no sedueix 
el general ensabonant-lo amb falses 
promeses ni esgrimint la seva auto-
ritat moral, sinó mostrant-se respec-
tuós i comprensiu. “En el fons, Viljo-
en era l’expressió de la por de la mi-
noria blanca de Sud-àfrica –diu Car-
lin–. Ell era la punta de l’iceberg d’un 
gran nombre d’afrikaner que van fer 
un canvi radical gràcies a la gran ca-
pacitat de convenciment de Mande-
la”. Quan Mandela guanya les elecci-
ons i pren possessió del càrrec, Viljo-
en i ell es troben cara a cara al Parla-
ment i el general, instintivament, es 
quadra i fa la salutació militar. “Va 
ser un moment increïble –recorda 
Carlin–. Quan hi penso se’m posa la 
pell de gallina. Durant bona part de la 
seva vida, Viljoen va considerar 
Mandela un terrorista, el Bin Laden 
africà. Que fes aquell gir i acabés con-
siderant Mandela el més gran dels 
homes em sembla extraordinari, 
d’una gran generositat”.  

Projectant Mandela i el general al 
nostre present, tanmateix, sorgeix 
un interrogant. Ha de ser aquesta la 
forma de lluitar contra l’ascens de 
l’extrema dreta? Mirant d’empatit-
zar-hi? “No és el que et demana el 
cos, però sí. Si vols vèncer l’enemic, 
has de saber què collons li passa. 
Imagina com de difícil va ser per a 
Mandela: Vox o Casado no ens han 
fet res de concret, mentre que a Man-
dela el van empresonar 27 anys, van 
massacrar la seva gent, van humili-
ar el seu poble durant segles... Per 
combatre l’extrema dreta cal fer l’es-
forç de comprendre els seus temors i 
aspiracions. I si no ho fem, tornarem 
al guirigall de sords que defineix la 
política espanyola. Perquè aquí la 
prioritat és tenir raó, no resoldre el 
problema. I Mandela no volia tenir la 
raó, sinó resoldre el problema”.e

L’exposició Stanley Kubrick va tancar portes ahir com molts diumenges, amb cues. Ha sigut 
la mostra més visitada de la història del CCCB. Més de 145.000 persones s’han submergit, 
des del 24 d’octubre, en la cinematografia del director en una exposició produïda pel 
Deutsches Filmmuseum i amb la col·laboració de la filla de l’artista i de majors.
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La sexualitat femenina 
pren l’escenari

permet fer emergir el negoci en ne-
gre. “Què passaria –planteja Vila– si 
les dones també comencessin a pa-
gar pel seu plaer? Com serien 
aquests locals de sexe femení? Què 
suposaria de revolucionari per a la 
societat, per a les seves famílies i 
principalment per a elles matei-
xes?” L’escenografia, d’Enric Pla-
nas, juga amb la verticalitat de la 
platea del Borràs: la rebotiga és en 
un altell que afavoreix la discreció 
de les mamis. “La mare és al parc 
amb el seu fill, entra a la botiga de 
cupcakes, diu la contrasenya, puja al 
pis de dalt, li fan un massatge i surt 
per portar el fill a taekwondo”, ex-
plica Vila. La cosa rutlla tan bé que 
els cupcackes es converteixen en 
una tapadora. 

Però el negoci il·legal posarà “en 
risc” l’estabilitat familiar de les tres 
protagonistes, i de fet els canviarà la 
vida. Aquest és l’element de drama 
que conté la comèdia de Nico&Sun-
set. “L’obra obre un debat sobre si la 
sexualitat femenina i la masculina 
són tan diferents com sempre se’ns 
ha dit, o sobre el desconeixement 
del propi sexe i la sexualitat en les 
dones –planteja Raquel Salvador–. 
L’ejaculació femenina també té un 
paper en l’obra”, adverteix la direc-
tora de l’espectacle. “Els especta-
dors potser es mullaran de riure”, la 
secunda Oriol Vila. 

Segons l’autor, l’obra beu de co-
mèdies de Billy Wilder o de Lladres 
d’estar per casa de Woody Allen, on 
el doble negoci funciona com a gan-
xo dramàtic. És una obra “clàssica” 
però amb la “marca Nico&Sunset”, 
“optimista i que defensa que cadas-
cú ha de conèixer-se a un mateix i no 
tenir por”, explica Vila. “Ens agra-
den les històries properes, catàrti-
ques, però sempre sota l’aparença 
lluminosa de comèdia popular i di-
vertida”, afirmen.e

Tres mamis de Sarrià decidiran obrir una botiga de cupcakes i, quan no 
rutlli, ho complementaran amb un local de massatges. DANIEL ESCALÉ

Nico&Sunset presenten ‘Oh, mami!’, una 
clàssica comèdia d’embolics, al Borràs

Després de diversos espectacles de 
petit format i esperit indie, com Pa-
radise i Be my baby, i també de la 
webserie Nico&Sunset, el tàndem 
format per Raquel Salvador (direc-
tora) i Oriol Vila (autor i director) 
s’atreveix a fer un pas més enllà: una 
comèdia clàssica d’embolics per 
aterrar al circuit comercial. El Te-
atre Borràs estrena aquest cap de 
setmana Oh, mami!, una comèdia 
que garanteixen que té “final feliç”.  

Les protagonistes del muntatge 
són tres amigues de Sarrià (Anna 
Barrachina, Betsy Túrnez i Joana 
Vilapuig) que decideixen escapar de 
la seva rutina maternal obrint un 
negoci de cupcakes. Però, com molts 
d’aquests establiments de modes 
passatgeres, el negoci no rutlla i una 
d’elles té la idea de convertir la re-
botiga en un centre de massatges 
per a dones amb final feliç. Oriol Vi-
la descriu l’obra com una comèdia 
“festivalera”, amb un tercer acte de 
vodevil frenètic, que vol trencar tò-
pics sobre la sexualitat femenina. 
En el fons, dibuixen un món d’ho-
mes i dones a la recerca de la iden-
titat personal, de la felicitat i del pla-
er. Jofre Borràs, Artur Busquets i 
Octavi Pujades interpreten els per-
sonatges masculins. 

La idea li va sorgir a Oriol Vila fa 
quinze anys, en l’època que anava a 
recollir el fill a l’escola i coincidia 
amb grups de mares tipes d’assumir 
les ingrates, invisibles i inevitables 
tasques domèstiques totes soles. 
Juntes fantasiejaven amb treure al-
gun rèdit econòmic de les tardes en 
grup a la plaça, on hi havia un forn 
en venda. Però aquestes mares te-
nen també una altra cara, amb de-
sitjos i aspiracions personals, que 
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José Sacristán és Miguel Delibes al  
Teatre Romea. PABLO SAROMPAS

Carai amb  
José Sacristán!

‘Señora de rojo sobre fondo gris’ TEATRE ROMEA  

330 DE MARÇ 

E
l teatre, o almenys un tipus de te-
atre, és el regne de la paraula. De 
la paraula ben escrita i entenedo-
ra, de la paraula que explica i emo-
ciona, de la paraula dita amb cla-

redat i amb intenció. I de tot això n’hi ha, en 
aquesta versió de Señora de rojo sobre fondo 
gris. Carai amb José Sacristán! No només té 
una dicció tan acurada com l’admirable pre-
cisió de la llengua de Miguel Delibes, sinó que 
sap projectar la veu per arribar a l’última fi-
la de la platea sense esforç aparent. Quant 
que n’han d’aprendre tants i tants actors de 
les noves generacions que recorren als mi-
cròfons sense fil sense cap pudor! 

Sacristán, que porta al teatre des del 1960, 
es camufla sota la pell del pintor Nicolás, que 
acaba de perdre la seva estimada dona, en un 
intens monòleg que converteix en llenguat-
ge escènic la magnífica prosa de l’escriptor 
val·lisoletà. Però Sacristán sap molt bé que 
sota el personatge del pintor s’hi amaga el la-
ment del mateix Delibes per la mort de la se-
va esposa Ángeles de Castro. L’admiració de 
l’actor cap a l’escriptor i la seva història 
d’amor conjugal és de ben segur un incentiu 
més per alimentar el dolor del marit que ha 
perdut la dona que “amb la seva sola presèn-
cia alleugeria la recança de viure”, per fer ser-
vir unes paraules de l’obra que, sembla, va 
pronunciar Julián Marías al discurs de con-
testació a l’entrada de Delibes a la Real Aca-
demia Española. 

Diria que la mirada del director José Sáma-
no té un punt d’excessivament llastimós, se-
gurament massa gris, sense la ductilitat que 
distingeix entre la dolçor del bon record i la 
duresa del final sabut. Una mirada que ha con-
taminat també un espai escènic merament 
evocador de l’ànima del personatge i que al 
meu entendre necessitava justament l’oposi-
ció de la quotidianitat, del moment present, 
des del qual el protagonista comparteix amb 
el públic la seva memòria. Res d’important, 
perquè Sacristán està en una gran forma.e
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