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Còmics
d’avui
El pequeño
Polio
Farid Boudjellal
La França de finals dels
anys 50 vista a través dels
ulls d’un nen algerià, que
viu amb la seva família una
època convulsa. L’autor ens
dibuixa la vida quotidiana
del marrec i els seus amics,
el seu descobriment de
l’amor, l’amistat i la mort. és
una magnífica novel·la grà-
fica plena de tendresa.
(LA CÚPULA. 18 €)

Volátil
Luis Durán
El gran narrador de la histo-
rieta espanyola actual és
Luis Durán. Amb un traç ini-
mitable, continua amb un
ritme de creació vertiginós i
de gran qualitat. A les aca-
balles del segle XIX, un es-
tudiant passa l’estiu a casa
dels pares del seu amic. Allà
descobrirà la seva vena lite-
rària i un misteri sobre els
viquings.
(EDICIONS DE PONENT. 24 €)

Ni puta gracia
Joscha Saver
L’humor gràfic és un dels
vessants més conceptuals
de la narrativa dibuixada.
En una sola vinyeta cal
desenvolupar una història
amb gag inclòs. L’autor
aconsegueix moments de-
lirants amb un humor de
l’absurd dibuixat amb grà-
cia i amb diàlegs intel·li-
gents.
(PLANETA. 10,95 €)

Padre de
familia
Steve Callaghan
La irreverent Padre de fa-
milia és una sèrie d’anima-
ció de culte. Aquest llibre
il·lustrat està escrit des del
punt de vista de Stewie i és
el seu manual per conque-
rir el món. El maquiavèl·lic
nadó dels Griffin fa un retrat
de la família i la humanitat
que destil·la mala bava.
(ASTIBERRI. 15 €)

Los 4
fantásticos
Pacheco i altres
La gran popularitat de què
gaudeix aquest quartet de
superherois a hores d’ara
és conseqüència de les
dues pel·lícules dels dar-
rers anys. Ara Carlos Pa-
checo porta els 4 fantàs-
tics a endinsar-se a la Zona
Negativa, un mena de
forat negre a l’univers
Marvel. Aventura total.
(PANINI. 17,95 €)

Robot
Diversos autors
Una revista de tendències
del manga actual només
apta per a paladars exqui-
sits. Si voleu gaudir d’una
experiència gràfica només
comparable a un àpat a
Can Faves, la revista Robot
us ofereix un menú degus-
tació amb xefs del còmic
japonès com Range Mura-
ta, Hanaharu Naruco i Ya-
suto Miura.
(GLÉNAT. 24,95 €)

Carles
Santamaria

(Ivana Miño) es lliuri tres nits
consecutives a l’home que
mai no la reconeix, malgrat
que tingui un fill, inconegut
també, després de passar
per l’escorxador de la vergo-
nya com a mare soltera, i fi-
nalment com a dona man-
tinguda (Marta Marco) sem-
pre amagant el tresor
inesgotable d’un amor ocult.

L’escenografia evoca el
pis de l’escriptor: uns marcs
de quadres retallen en dau-
rat un fons blau que esdevé

Fernando Bernués signa
una posada en escena ele-
gant en la plàstica, de ritme
trepidant i factura impeca-
ble, i amb l’encert afegit de
desdoblar la desconeguda
amant en quatre esplèndi-
des actrius. Comença Emma
Vilarasau que, al llindar de
la mort, escriu aquest tras-
balsador testimoni d’una
passió afectiva l’objecte de
la qual –l’artista que rep la
missiva– mai no ha ni tan
sols sospitat. Segueix una
càlida, intensa Carlota Olci-
na, la nena que s’enamora
del seu veí des de l’espiell
de la porta, un punt de vista
a l’ombra que ja no abando-
narà malgrat que la jove

U
n element que colpe-
java fatalment el destí
de l’heroi clàssic era

l’anagnòrisi o reconeixe-
ment (recordem l’horror
d’Èdip). En el vívid relat de
Zweig, però, el component
tràgic que marca la peripè-
cia de la protagonista es
basa en la manca de reco-
neixement. Carta d’una des-
coneguda és la tragèdia
d’un amor silent però fervo-
rós que traspassa la vida.
Objecte d’un memorable
film de Max Ophüls, la peça
ha estat brillantment dra-
matitzada en aquest espec-
tacle destinat a un èxit acla-
parador gràcies a la conflu-
ència de totes les destreses.

Crítica* teatre

L’amor silent

FrancescMassip

vellut vermell o negre de
dol en exquisida progressió
cromàtica, que rima amb el
ram de roses blanques que
recorda l’inesborrable
amor anònim, només reve-
lat en el llit de mort.

L’obra de Zweig atrapa
per l’admirable pols narra-
tiu i, sobre l’escenari, per
aquesta rara, preciosa, deli-
cada escenificació que sap
il·luminar i extreure els mi-
llors reflexos d’unes inter-
pretacions diamantines.

*
Carta a una desconeguda, DE
STEFAN ZWEIG. DIRECCIÓ DE
FERNANDO BERNUÉS. TEATRE
BORRÀS 3 D’OCTUBRE.

‘Carta a una
desconeguda’ està
destinada a tenir
un èxit aclaparador

Pau Casals rebia nombroses cartes d’exiliats i refugiats ■ MUSEU PAU CASALS

Partituraal’exili
La mostra ‘Pau Casals i l’exili’ ofereix la dimensió més
compromesa i solidària del gran violoncel·lista català

Oriol Margalef
EL VENDRELL

Gener-febrer del 1939. Més
de mig milió de vençuts
col·lapsen la frontera entre
França i Espanya. Molts
aniran a parar als camps de
refugiats d’Argelers, Cebrià
de Rosselló, Agde i Set-
fonts, on la falta d’aliment i
d’higiene, unida a la duresa
de l’hivern i a l’amuntega-
ment, afegiran dramatisme
a una situació per si matei-
xa prou dolorosa.

Pau Casals també ha tra-
vessat la frontera i s’ha ins-
tal·lat amb el seu amic Joan
Alavedra al Grand Hotel de
Prada de Conflent. El mes-
tre ha deixat de banda la
música per escriure una
partitura diferent. Està
trasbalsat pel que ha vist,
però té la força necessària
per engegar el que acabarà
sent una oficina d’ajuda al
refugiat. A la seva habitació
de l’hotel, Casals gestiona
cada dia centenars d’auxilis
econòmics.

Basada principalment en
la quantiosa documentació
que Pau Casals va generar
durant aquells dies, i que fa
uns mesos va arribar a Ca-
talunya procedent dels Es-
tats Units –on es va establir
la vídua, Marta Montáñez–,
una exposició a la seva an-
tiga casa de Coma-ruga,
Pau Casals i l’exili, apro-
fundeix en la dimensió més
solidària i compromesa del
músic, en una primera

etapa com a cooperant eco-
nòmic dels exiliats i en una
segona com a referent de la
cultura de la pau i la lliber-
tat, la d’un músic que va si-
lenciar el seu instrument
per denunciar la hipocresia
de les potències liberals res-
pecte a la dictadura.

Altruisme
La mostra permet contem-
plar fotografies i abundant
documentació històrica
mai vista, com ara les car-
tes que li enviaven els refu-
giats i les llistes amb el re-
gistre de les donacions eco-

nòmiques que feia Casals,
amb quantitats que van
dels 100 als 10.000 francs
francesos. Segons la comis-
sària de l’exposició, Núria
Ballester, només entre el
1938 i el 1940 Casals va en-
viar ajudes per valor de
142.092 francs francesos.
Per donar resposta al mà-
xim de peticions, el músic
va haver de trucar a la
porta de molta gent.

Tot aquest sentiment i
compromís afloren en la
correspondència que s’ex-
posa a Coma-ruga. En el pla
menys íntim i més institu-

cional, destaca la relació
epistolar entre Casals i
John Fitzgerald Kennedy, a
qui el músic va reclamar el
1961 un posicionament fa-
vorable al retorn de les lli-
bertats democràtiques a
Catalunya i a Espanya.
“Pau Casals va passar de ser
un símbol de la llibertat a
l’exili a ser un símbol de la
pau al món”, explica Núria
Ballester. ■

*
Pau Casals i l’exili, MUSEU
PAU CASALS. COMA-RUGA (EL
VENDRELL). FINS AL 30/12




