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Pedro Guerra reflexiona sobre el món actual a les pàgines de ‘Desmontando el cinismo’

El cantautor canari publica un llibre en el qual recull diverses vivències i reflexions sobre la bogeria del món actual

Pedro Guerra
contra el cinisme

Ramon Palomeras
MADRID

E
l cantant re-
flexiona a
‘Desmon-
tando el ci-

nismo’ sobre el ci-
nisme, la mentida i
la doble moral que
conformen les rela-
cions humanes de la
societat d’avui.

El primer ou literari del can-
tant canari Pedro Guerra està
adreçat al seu pare desaparegut
l’any 1991. Desmontando el cinis-
mo (Aguilar) està estructurat en
forma de cartes on es recullen
tot un seguit de vivències i
opinions personals per fer veu-
re al pare la bogeria i la falta de
sentit del món actual. Guerra
va reflexionant a cops de zà-
ping sobre la llibertat, la men-
tida, la veritat, la hipocresia, la
democràcia, la política i molts
altres aspectes de la realitat
més pròxima.

Un món on no és possible ni
perdre’s en qualsevol revolt de
carretera. Sempre hi ha un bip
de mòbil o un GPS a l’aguait
per trobar-te. Un món on fins i
tot l’aire s’ha privatitzat i la lli-
bertat s’ha desvirtuat. “La uti-
lització de la paraula llibertat
és bastant cínica, mentidera i
tramposa. El consumisme des-
mesurat s’ha convertit en l’ú-
nica pràctica real de la llibertat,

la ideologia única i l’única for-
ma massiva de participació so-
cial”, reflexiona. “Però per po-
der practicar aquesta llibertat
has de tenir diners. Si no en
tens, no tens llibertat per con-

sumir. La llibertat acaba sent
un bé a l’abast de pocs”, afegeix.
Així mateix, parla de la doble
moral i cinisme amb què es
tracta la immigració. “Ens sen-
tim insegurs, els odiem, però el

diumenge a la tarda, mentre els
nostres ulls s’enfonsen en la
pantalla multicolor i ens sen-
tim embolcallats per un so
Dolby 5.1, descansem tranquils
perquè hi ha la dominicana,

colombiana o romanesa que
s’encarrega del sopar i d’allitar
el nostre fill”, etziba Guerra.

“Del que es tracta és d’expli-
car la part de la veritat que
se’ns amaga. Una persona cíni-
ca és una persona que menteix
desvergonyidament, que a més
a més defensa tesis indefensa-
bles”, comenta. Per exemplifi-
car-ho, carrega contra l’admi-
nistració Bush i els casos de
Txetxènia, Palestina i l’Afganis-
tan; sense oblidar l’Estat de-
mocràtic, que teòricament
hauria de vetllar pels ciutadans.
O de la contradicció del con-
cepte “guerra humanitària”. I,
entrant en discursos més terre-
nals, Guerra parla de la tele-
porqueria, del cinema d’entre-
teniment, de la tirania de la
bellesa, de la desinformació
dels mitjans de comunicació i
del desvirtuament del mot cul-
tura. En definitiva, cinisme, hi-
pocresia, frivolitat i doble mo-
ral. La falta de valors més abso-
luta que descriuen la majoria
de situacions de l’ésser humà.

“Els culpables?”, es pregunta
Guerra. “A molts llocs, sens
dubte, i amb diferents graus de
responsabilitat; però a l’hora de
la veritat, tots som culpables”,
s’apressa a respondre, tot afe-
gint que malgrat tot “confia en
la capacitat de les persones per
transformar”. També admet
“que ens deixem endormiscar
amb massa facilitat”. Però ell
aposta per l’afirmació dels que
diuen no, mentre hi ha gent
avorrida especulant sobre el pit
de Janet Jackson o els vestits de
la boda real.

JORDI SOTERAS

‘Piel de arena’, presentat a Sitges, és una elucubració sobre el plaer

De la paparra
a la matraca

Francesc Massip
SITGES

L
es noves veus
del festival
Sitges Crea-
ció Contem-

porània dijous van
sonar com una ca-
nya esquerdada,
mentre que Anke
Glasow refilava, des
d’una lluent madure-
sa, amb una frescor i
una força expressiva
contundents.

És una ballarina procedent
de l’illa de Rügen, la dels pe-
nya-segats de Friedrich, que ha
confegit un intens espectacle
de teatre-dansa, Die Zecke (La

paparra), amb un text d’una
rara poesia i un esmolat hu-
mor que, a sobre, el dirigeix i
balla amb la saviesa de qui
controla el ritme i les pulsions
més pregones del cos. El títol
procedeix del primer dels qua-
tre relats que s’escenifiquen,
que explica les circumstàncies
i el cicle vital d’aquest àcar
xuclasangs que, enfilat a l’ar-
bre, pot esperar divuit anys,
immòbil, fins que just per sota
passi algú a qui pugui clavar
mossegada, ocasió única que
sap aprofitar per nodrir-se i
reproduir-se a cor què vols.
Implacable correlat de tantes
paparres humanes capaces
d’una paciència infinita a fi i
efecte de treure’t fins a l’últi-
ma gota de sang quan els
n’arriba l’oportunitat.

Glasow té una dicció corpo-
ral gens complaent i s’empesca
unes coreografies essencials
sobre un escenari despullat. En
el segon relat, la ballarina acull
un àngel que ha entrat per la
finestra de la cuina a canvi que
ell li ensenyi a volar. Són core-
ografies en tirabuixó, un bate-
gar d’ales aspades que trans-
met el tremolor dels àngels

desorientats sota la pluja, per
finalment bracejar al buit i es-
polsar-se els gotims. La tercera
seqüència parodia sense pietat
els efectes idiotitzants de les
estrelles de Hollywood en ple-
na cerimònia dels Oscars. L’úl-
tim tram és una delicada his-
tòria d’amor no consumat que
comença amb un exquisit es-
triptis de la parella enfilats
dalt d’un tamboret i s’escola
en moviments d’aproximació i
allunyament, apamant-se les
extremitats, fent girar el cos
com les busques d’un rellotge,

en unes coreografies que fan
emergir un entrenament cor-
poral prodigiós, d’expressió
contundent i d’evolució equi-
librada.

De l’excelsa paparra, però,
vam anar a petar a la pura
matraca de Nòmades, un text
insuportable d’Ulrike Syha que
no ha passat cap sedàs de qua-
litat. Si el públic va aguantar
les dues hores de l’espectacle
sense protestar ni moure’s és
perquè tots devien ser amics,
còmplices i professionals ex-
tremament respectuosos amb

els set intèrprets que s’esgar-
gamellen en una acció erràtica
i anodina, on la paraula és el
seu pitjor enemic.

Més interès tenia Piel de are-
na, de Simona Quartucci, una
elucubració sobre el plaer d’u-
na verbositat incontinent i
amb format de dansa-teatre
que té moments coreogràfics
d’interès. La resta –un mardà
dissecat sobre rodes, una pell
d’ós, maletes i baguls, i unes
projeccions fílmiques al fons–
feien senzillament més nosa
que servei.


