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● L’agitador cultural Llu-
ís Solà coordina la cinque-
na edició del cicle Propo-
sa, que organitza anual-
ment la Societat General
d’Autors i Editors (SGAE)
per reivindicar el patrimo-
ni artístic i literari que ha
quedat en l’oblit. Aquest
any, i amb el suport de
l’Espai Brossa, el cicle se
centrarà en Manuel de Pe-
drolo, l’autor de Mecanos-
crit del segon origen, del
qual, tot i la seva populari-
tat com a novel·lista, ha
quedat arraconada la face-
ta poètica i teatral. El cicle,
que comença dijous vinent
amb una conferència a càr-
rec de Guillem-Jordi Gra-
ells, estudiós de l’autor i
actual president de l’Asso-
ciació d’Escriptors en
Llengua Catalana, inclou
tres lectures dramatitzades
i dos debats en què es de-
nuncia l’oblit de l’obra de
Pedrolo, en concret, i de
bona part del patrimoni li-
terari, arraconat durant el
franquisme i també ignorat
en els primers trenta anys
de democràcia.

Lluís Solà creu que és
imprescindible fer un exer-
cici contra la desmemòria
que Catalunya ha viscut
durant bona part del segle
XX. Com a exemple, re-
marca l’expulsió del 80%
del professorat de la Uni-
versitat Central als anys
quaranta. La desmemòria
porta implícita la crisi
d’identitat, ja que s’obvien
els referents locals que han
forjat la cultura present.
Solà entén que cal defensar
l’humus sobre el qual es
basteixen les noves gene-
racions i s’exclama quan
alguns teatres opten per re-
cuperar autors existencia-
listes com ara Camus i ob-
vien Pedrolo, que va ser-ne

un aliat a Catalunya.
En el cicle, Solà dirigeix

la lectura d’Homes i no, un
text del qual el grup La
Quadra Màgica ha fet una
provocadora versió (Ca-
baret Pedrolo) que es man-
té en cartell intermitent-
ment per sales de Barcelo-
na com ara el Llantiol i el
Teatreneu. Les altres dues
lectures estaran dirigides
per autors joves com ara
Abel Coll i Jordi Faura
(Darrera versió, per ara) i
Pep Paré (Pell vella al fons
del pou).

L’Espai Brossa és un es-
cenari des d’on es potencia
el reconeixement d’autors
dramàtics ignorats dins de
la seva programació a tra-
vés del programa Barri
Brossa. El públic ha pogut
descobrir part de l’obra
d’autors com ara Josep Pa-
lau i Fabre, Agustí Bartra i
Joan Brossa. Fa un parell
d’anys, el mateix Brossa
va esperonar Joan Maria
Gual perquè tornés a diri-
gir un espectacle, i li va re-
comanar l’obra Sóc el de-
fecte, de Pedrolo. La
SGAE, que espera obrir fi-
nalment el Teatre Paral·lel
(l’antic Teatre Español
dels Santpere), entén que
des d’aquest nou espai es
visualitzaran iniciatives
com les de Proposa, en què
es remarca el valor d’unes
obres que passen desaper-
cebudes pel públic.

L’Espai Brossa va estre-
nar ahir Cabaret Voltaire,
un treball que també apro-
fundeix en el món del ca-
baret dadaista, tot i que es
va realitzar als anys vint a
Suïssa. A Barcelona,
apunten, també hi va haver
un moviment paral·lel
(amb Genet com a bande-
ra) en què la protesta va de-
sembocar en un ànim ca-
nalla.

La SGAE i l’Espai Brossa
reivindiquen el teatre de

Manuel de Pedrolo
J.B. / Barcelona

L’home dels coixins és una
coproducció del Teatre
Lliure, de La Mirada i El
Canal Centre d’Arts Escè-
niques de Salt-Girona. El
text de Martin Mcdonagh
(Londres, 1970) s’estrena
dijous que ve a l’Espai
Lliure, i el 28 de febrer hi
ha prevista una representa-
ció al Teatre Municipal de
Girona. Per Masó, un lector
de novel·la negra des de pe-
tit, el text alterna la intriga
d’un thriller amb la capaci-
tat de l’escola dramatúrgi-
ca irlandesa d’explicar his-
tòries. Els contes són uns
elements que poden ser
pistes per identificar un as-
sassí en sèrie i alhora respo-
nen a la tradició oral, que
conrea la disciplina pel
plaer de ser escoltat. Fill
d’irlandesos, McDonagh
s’ha deixat seduir per refe-
rències cinematogràfiques
de, per exemple, Quentin
Tarantino. Masó, amant
també del thriller cinema-
togràfic (tot i que lamenta
que n’hi ha molt de dolent)
no té Tarantino entre els
seus preferits. McDonagh
detesta Shakespeare i
Txèkhov, dues referències
que sí que defensa Masó.
L’únic autor amb què com-
breguen autor i director és
Pinter: L’home dels coixins
planteja una situació tanca-
da en què es procedeix a
una dissecció de les reac-
cions dels personatges en
una situació anòmala.
L’actor Jacob Torres apun-
ta que la peça, tal com pas-
sa com en les obres de Pin-
ter, no té un final «apoteò-

sic». El director també ad-
verteix que l’obra, en què
pondera l’element de thri-
ller, s’equilibra amb refle-
xions sobre quins poden
ser els límits de la creació
artística (els quatre-cents
contes que ha escrit el retin-

gut per la policia són atro-
ços). En el muntatge tots
els contes s’integren a la
trama realista, i només en
un hi ha una profunditat
onírica. Una altra de les di-
ficultats de l’obra és inte-
grar l’humor negre dins

d’accions i argumenta-
cions arrebossades d’hor-
ror. La Royal Court qualifi-
ca alguna obra de McDo-
nagh d’«innecessàriament
provocadora». Masó dis-
crepa: «El que interessa és
el conjunt del text.»

Xicu Masó troba bellesa en l’horror

del thriller «L’home dels coixins»
L’obra planteja l’interrogatori a un autor de contes acusat de ser assassí en sèrie

JORDI BORDES / Barcelona

● En la presentació d’un thriller es po-
den explicar poques coses per no ense-
nyar cap carta. Masó va afirmar que
efectivament hi ha tres noies en el repar-
timent (s’alternen per representar una
nena) però no va voler dir quin paper hi
feien. Miquel Górriz tampoc no va obrir
la boca. Interpreta el paper del germà de
l’escriptor, present en la roda de premsa,
i va mantenir un silenci pertorbador. Els

● El director Xicu Masó confessa
que va trobar bellesa en l’atemptat de
l’11-S a les Torres Bessones, tot i que
va ser una acció horrorosa. Ara ha sa-

Miquel Górriz i Jacob Torres, en un assaig. / ROS RIBAS

but trobar un altre cop una bellesa en-
mig d’un drama que narra l’horror.
Un treballador d’un escorxador i es-
criptor de contes és acusat d’uns as-
sassinats de nens: la narració d’alguns

silencis de Pinter, aquells que definei-
xen els seus personatges, revelen on hi
pot haver una sorpresa dramàtica. La se-
gona part –avança el director– despista
amb uns girs dramatúrgics «insospi-
tats». Dels 400 contes escrits pel treba-
llador d’un escorxador (probablement
en l’entorn de l’Europa de l’Est) només
un està publicat. Els dos detectius tam-
poc són cap aigua clara.

contes coincideix amb detalls dels
crims. Es tracta d’un thriller de gaire-
bé tres hores de durada però que, grà-
cies als contes estripadament poètics,
conté punts de fugida a quadres bells.

Allò que no es pot dir

● Fins a quin punt un ordi-
nador seria capaç de con-
vertir-se en el nostre es-
clau digital? Un cercador
en què el nostre doble vir-
tual es dediqués a proces-
sar informació durant 24
hores per estalviar-nos-en
la selecció. Gaspar López,
un informàtic de Barcelo-
na, havia desenvolupat
aquest projecte, que va
acabar frustrat i abocat en
un thriller de ciència-fic-
ció, Dominio (Debolsillo).
La història d’una desco-

berta, el viatge per les apli-
cacions informàtiques i el
joc dels dos mons: una VP
(virtual personality) que
coneix a la perfecció la se-
va RP (real personality) i
li realitza les cerques a in-
ternet de manera persona-
litzada.

López es dedica habi-
tualment a construir les
zones intel·ligents de les
pàgines web. El programa
de VP és tecnològicament
possible, en aquest marc.
Lluny de ser pròpiament
un projecte de ciència-fic-

ció, «s’hauria pogut dur a
terme si hagués trobat l’in-
versor destinat a subven-
cionar-lo». No és la matei-
xa idea que Second Life,
on els participants formen
part d’una societat digital,
sinó que aquest cercador
es concep com una eina
tan afí al seu propietari i
tan lligada a ell que seria
literalment el seu esclau
digital.

Amb un vocabulari poc
habitual en literatura, els
anglicismes i tecnicismes
hi són presents durant tot

el relat. Junt amb els dià-
legs en llenguatge SMS,
contribueixen a crear una
atmosfera pròpia d’aquest
món digitalitzat, però as-
sequible per tothom.

En un nivell «per a lec-
tors avançats» amb aques-
ta «primera i última no-
vel·la», Gaspar López vol
convidar els lectors a refle-
xionar sobre la possibilitat
que la vida que es conside-
ra real sigui, en el fons,
una enganyifa, un video-
joc on tot està controlat
des d’una altra dimensió.

Una novel·la d’homenatge a internet
ALBA TOBELLA / Barcelona

L’autor del llibre, al seu despatx. / NURIA CUGAT


