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El poble
del costat

JORDI

Puntí

EUA semblava
un lloc d’aquells
que hi arribes
en tren de rodalies

A quests dies que hem vis-
cut les eleccions nord-
americanes del dret i del

revés, he pensat més d’un cop en
aquell poema misteriós que va es-
criure Enric Casasses, i que es
diu «Amèrica». Els primers versos
fan: «Amèrica és al poble del cos-
tat, /qualsevol poble petit de Cata-
lunya: / xiquets tiren pedrades als
gitanos, / la gent fa mala cara als
forasters, / els negres són... són ne-
gres». Hi he pensat perquè un
nord-americà –Lou Reed– va ve-
nir aquí per llegir el poema en
anglès al Kosmópolis, mentre a
cada entrevista repetia un man-
tra: «Obama, Obama, Obama...».
Hi he pensat també mentre llegia
els correus electrònics que m’ha-
vien enviat alguns amics nord-
americans: escrits en calent, amb
la victòria d’Obama tot just con-
firmada, eren un crit d’alegria i
transmetien una esperança que
sembla d’una altra època.

També he pensat en els versos
de Casasses en el sentit més lite-
ral: de sobte, dimarts semblava
que Amèrica –els Estats Units–
fos un poble d’aquí al costat,

d’aquells que hi arribes amb el
tren de rodalies. Com a mínim,
aquesta és la impressió que feia
en veure el gran nombre de pe-
riodistes que les televisions i
ràdios hi van enviar a cobrir les
eleccions. Broadway i la Cinque-
na, a Nova York, devien semblar
la facultat de Periodisme de Bella-
terra, vint anys enrere. Dijous, en
aquest diari, Ferran Monegal es
preguntava què hi havia anat a
fer tanta gent. En el cas dels noti-
ciaris, seure al davant de la càme-
ra amb cara de son, llegir les notí-
cies i donar pas als corresponsals
(la cosa, és clar, era especialment
delirant quan es tractava de ca-
nals pagats amb diner públic).
Vaig sentir un presentador radio-
fònic que descrivia amb candide-
sa el desplegament de la seva
emissora: eren en un saló d’un
hotel de Manhattan i remarcava
que disposaven d’uns quants tele-
visors. En un d’ells hi havia sinto-
nitzada la CNN –com a tot arreu.

Dimarts a la nit, mentre feia
zàping i veia en acció aquells pe-
riodistes aventurers, que van allà
on els crida la notícia, vaig escol-
tar de nou el poema d’Enric Ca-
sasses. El recita ell mateix al
disc La manera més salvatge, musi-
cat per Pascal Comelade. Els ver-
sos: «Individus estranys /vinguts
d’enlloc, que no saben on són, /
marquen la llei del món que ara
s’inventa». H

«Sóc un
optimista
amb passat
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Eric Idle Membre de Monty PythonEl còmic va assistir dijous
al Victòria al musical
‘Spamalot’, que va adaptar
del seu film ‘Los caballeros
de la mesa cuadrada...’

«L’humor és
examinar la realitat
amb la veritat;
és l’oposat a la fe,
a la religió»

–Sempre el recordarem cantant a la
creu Busca el costat bo de la vida...
¿Ho fa, vostè?
–Sí. Sóc un optimista amb un passat
pessimista, molt dur.

–¿Ha trobat el sentit de la vida?
–Tinc una filosofia de vida. Som una
espècie intel.ligent, tenim una base
d’on venim, però no sabem com aca-
barem...

–¿Com se li va ocórrer fer un musi-
cal sobre la seva mítica pel.lícula
Los caballeros de la mesa cuadrada.
–M’agraden molt els musicals. Vaig
participar en Mikado, fent de Koko, i
vaig pensar que havia de fer un mu-
sical. Escriure cançons divertides ha
donat sentit a la meva vida post-
Python. Els vaig demanar permís als
altres Monty Python per fer el musi-
cal i em van dir que sí perquè es
pensaven que no funcionaria...

–¿I va trobar algun jueu per fer-lo a
Broadway?
–Mike Nichols, el director del musi-
cal. És jueu i va néixer a Berlín. Als 8
anys van arribar els nazis i van fu-
gir. És un autèntic supervivent.

–Dijous el van veure riure al teatre
Victòria. ¿Li ha agradat l’adaptació
de Tricicle?
–Molt. No entenc el castellà, però
vaig veure que havien captat l’espe-
rit del muntatge, i que la gent reia
molt. Estic molt content perquè Bar-
celona és el primer lloc de parla no
anglosaxona on s’ha estrenat. I ho
han fet molt bé.

–¿Sap que aquí el príncep Herbert i
Lancelot es podrien casar?
–Ha ha ha... Bé, on jo visc, a Los An-
geles, també.

–Però aquesta setmana han votat
en contra dels matrimonis gais.
–¿Què? ¡Però si aquest any se n’han
casat milers! ¿Per què es fiquen en la
vida de les altres persones?

–Ahir es trencava de riure amb la
sortida de l’armari de Lancelot...
–Em va agradar molt l’actor [Fernan-
do Gil]. Curiosament, en els dife-
rents muntatges de Spamalot l’actor
que fa de Lancelot és el més fort i
masculí. És un musical molt Python,
que busca sorprendre l’espectador.
Particularment m’agrada molt la
cançó Estoy solo...

–¿Vostè també se sentia sol als
Monty Python? Deien que era l’out-
sider, junt amb Terry Gilliam.
–M’agradava ser-ho. Sempre dis-
cutíem, però sobre tonteries: sobre
si havia de ser un conill assassí o
una granota. Teníem opinions con-
frontades, però les resolíem.

–Els Beatles van revolucionar la
música i vostès, l’humor. El seu
amic George Harrison va dir que
eren els seus hereus espirituals...
–Sí. El món està fet pels joves. Els pri-
mers que els influeixen són els
músics i els còmics, que els ense-

nyen com poden viure.

–¿Quin va ser el secret del seu èxit?
–L’humor és examinar la realitat
amb la veritat. És l’oposat a la fe.
Qüestiones totes les creences. Si te’n
rius d’alguna cosa és perquè és veri-
tat, si no, no te’n rius. La comèdia és
millor si hi ha un mite al qual en-
frontar-se. Ara he fet un oratori, No
és el messies sinó un noi entremaliat, que
farem tots els Python junts l’any que
ve pel 40 aniversari. No ha molestat

a ningú perquè no té aspecte bíblic,
és molt Händel. Però ningú voldria
que representéssim a Broadway la
crucifixió de La vida de Brian.

–Molts van voler veure’ls a la creu
després d’aquella pel.lícula.
–A la religió li interessa que ningú
es faci preguntes... En el nazisme, el
comunisme, les religions... els grans
enemics eren els comediants; els pri-
mers que mataven.

–¿Hi havia alguna cosa de la qual
no volien o no podien fer broma?
–No em puc riure de la meva dona.
De la meva exdona, sí, però de la me-
va dona des de fa 32 anys, no.

–A alguns això d’Obama els resulta
surrealista...
–Jo estic molt emocionat. És una
gran esperança per a Amèrica. Om-
ple d’il.lusió tenir algú intel.ligent al
davant. Obama és molt brillant i
amb un passat interessant: ha lluitat
contra el racisme, el seu pare era ne-
gre... Ell és el somni americà. La sor-
presa és que el sistema funciona.

–Els Python també van ser uns es-
tudiants brillants, a Cambridge i Ox-
ford. Però vostè va tenir una infàn-
cia difícil. ¿L’humor el va ajudar a
afrontar-la?
–Als 7 anys em van ficar en un inter-
nat molt victorià. Em pegaven, em
feien bullying. Érem nens i vam
aprendre a sobreviure. La comèdia
és una manera d’alliberar-se de les
dures veritats. De la guerra, els gue-
tos, la mort...

–«Mentre reien amb mi, almenys no
em pegaven», ha dit.
–És difícil pegar a qui només et fa
riure. L’humor és una defensa, al-
menys per als nens. Amb les nenes
és diferent. Per a elles un noi gra-
ciós és atractiu, però els homes no
diuen: «¡Quina noia més divertida!».

–«El primer record de la meva ma-
re és plorant...», ha dit. El seu pare
va morir quan vostè tenia 2 anys.
–Just després de la guerra, fent
autoestop per tornar casa per Nadal
va tenir un accident i es va matar. Si
t’ho mires d’una forma còmica,
irònica, resulta fins i tot divertit. Jo
no entenia per què Nadal era tan
trist i miserable per mi.

–Al principi vostès no tenien diners
però sí molta imaginació. Ara a Ho-
llywood passa al revés.
–Sempre he pensat que la comèdia
era no tenir gaires diners i fer servir
l’enginy, com fan els nens... A Monty
Python hi havia alguna cosa infantil.
Ens comportàvem com criatures,
com allò de xocar cocos...

–¿Per què van decidir fer els papers
de dona?
–No teníem dones divertides. Però si
la broma era sexual, agafàvem una
dona per ser creïble.

–És la seva primera visita a Barce-
lona, i se’n va a veure el Barça.
–M’ho estic passant molt i molt bé.
A mi m’agrada molt el futbol i
també el Barcelona. Quan tenia 12
anys, van venir a jugar al Regne
Unit. Els britànics anaven vestits
amb pantalons llargs i ells, amb
curts i samarretes brillants... Sem-
blaven d’un altre planeta.

–¿Tornaran els Monty Python?
–Encara esperem Graham. H


