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Lafebredel totxo
CRÍT ICA DE ROCK

Una escena de Si existeix, encara no ho he trobat

Maj Sjöwall, que va escriure amb Per Wahlöö, mort el 1975, la sèrie de Martin Beck

SALA BECKETT

Jethro Tull’s Ian Anderson

Intèrprets: Ian Anderson, veu,
flauta i guitarra; Florian Ophale,
guitarra; John O’Hara, teclats;
David Goodier, baix; Scott
Hammond, bateria i percussió;
Ryan O’Donnell, veu, mim
i ball.

Lloc i data: Palau de la Música
(6/II/2013)

KARLES TORRA

El Palau de laMúsica es va omplir
de gom a gom per assistir a aques-
ta sessiómonogràfica al voltant de
Thick as a brick protagonitzada
per Ian Anderson, el líder de Jet-
hro Tull. Sens dubte, parlem

d’una de les joies de la corona no
tan sols del grup, sinó també del
rock progressiu en general. I
d’acord amb el que es va veure di-
mecres passat, quatre dècades des-
prés de sortir, a aquest àlbum-con-
cepte no li han sortit arrugues.

Anderson i els seus companys
van reproduir fidedignament la
música del disc, sense permetre’s
llicències. Ben resolt en vi-
sualment i teatralment, l’especta-
cle es va beneficiar de les magnífi-
ques intervencions del mim i can-
tant RyanO’Donnell, que va refor-

çar l’apartat vocal, l’aspecte més
feble del líder de Jethro Tull.

Amb un òptim nivell instrumen-
tal, el grup va vorejar l’excel·lència
en la interpretació d’aquesta obra
farcida de hard rock, folk britànic i
influències clàssiques, i que expli-
ca la història d’un nen que als 8
anys observa sorprès el món cir-
cumdant. Una ovació va premiar la
revisitació d’aquest clàssic, que va
sonar tan fresc com el primer dia.

Després d’una llarga pausa que
va superar els vint minuts, i un in-
troit videogràfic d’Anderson, els

músics van continuar amb aques-
ta febre del totxo. Aquest cop tot
abordant Thick as a brick 2, un àl-
bum publicat per Anderson l’any
passat i en què reprèn la història
del nen convertit en adult amb
moltes responsabilitats. Menys
inspirada que la primera part,
aquesta seqüela ordenada a partir
de minisuites i interludis breus es
va fer massa redundant.

Afortunadament, un potent Lo-
comotive breath, amb un Ander-
son pletòric a la flauta, va tancar la
nit entre l’entusiasme.c

JUSTO BARRANCO

Barcelona

La crisi obliga a esmolar l’en-
giny. De vegades, amb molt
d’èxit, fins i tot, desbordant to-
tes les previsions. És el cas de Si
existeix, encara no ho he trobat,
l’últim espectacle que s’ha vist a
la Sala Beckett. Per intentar
superar la caiguda de públic
dels últims mesos als teatres, la
productora de l’obra, Sixto Paz
Produccions, va proposar al di-
rector de la Beckett, Toni Casa-
res, el que anomenen taquilla
inversa: en comptes de pagar
l’entrada abans d’accedir a la sa-
la, el públic reserva seient i, en
sortir, paga el que vol en funció
del que li hagi semblat l’obra.

El resultat, després de quatre
setmanes a la cartellera, ha estat
una bona sorpresa: 13,33 euros
de preu mitjà per entrada, molt

per sobre dels 11,03 als quals es-
tà acostumada la Beckett des-
prés de fer, com tots els teatres
en els últims temps, nombrosís-
sims descomptes i promocions.
De fet, el preumitjà als petits tea-
tres va ser l’any passat de només
9,97 euros, i als més grans, de
20,93. I això que el teatre anava
millor que ara.

Amés, comque Si existeix, en-
cara no ho he trobat –de Nick
Payne i dirigida perMarilia Sam-
per– no tenia escenografia per
manca de pressupost, van poder
col·locar molts més seients a la
sala. I com que l’obra va agradar
i el preu era lliure, tot i que hi
havia més seients, l’ocupació va
ser altíssima, un 85,67%, 2.116 es-

pectadors, així que si la Beckett
va recaptar l’any passat 417 eu-
ros per funció, amb aquesta obra
n’ha aconseguit 1.428.
L’artífex de la idea, David

Costa, de la productora Sixto
Paz, diu que la iniciativa era una
resposta a la crisi i a l’estratègia
del sector de fer descomptes in-
discriminats sobre el preu a tra-
vés d’internet, de manera que
gairebé tothompagava preus bai-
xíssims i s’erosionava, així, la
percepció del valor del teatre.
“La voluntat era parar i que la

gent pensés i pagués segons el
que veia que era el cost del tea-
tre i de la feina feta”, diu.

L’èxit ha augmentat, afegeix,
perquè ha disminuït la percepció
del risc de comprar entrades i per-
què la gent ha recomanat l’obra
lliurement: no hi ha el problema
que els amics paguin sense saber
si els agradarà. I sobretot, con-
clou, aquest èxit demostra que el
públic no és oportunista i que la
gent que ha vingut ha reflexionat
sobre el cost del teatre i ha dit
que no és tan baix, perquè molts
han pagat 15, 20 i 25 euros i se
n’han anat molt contents. Ara la
Beckett intentarà repetir l’èxit
amb Monsieur Apeine quiere ha-
cer amigos.c

PEDRO MADUEÑO

JOSEP MASSOT

Barcelona

A
la solapa deLos ter-
roristas –editada
ara per RBA– hi
apareix una foto en
blanc i negre dels

autors, Per Wahlöö i Maj
Sjöwall. S’abracen i somriuen.
Ella, molt jove; ell, una mica
més gran, amb els cabells llargs
i la poblada barba dels esquer-
rans dels anys setanta. Junts
van inventar la novel·la negra es-
candinava. Van decidir crear un
personatge, Martin Beck, i do-
nar-li vida durant deu novel·les.
La desena i darrera, Los
terroristas, finalitzada pocs me-
sos abans que Per morís el 1975.
Des d’aleshores ella només es-
criu poemes i textos curts. Ahir
va rebre el premi Carvalho de
BCNegra.
Maj Sjöwall diu que “amb Per

vam decidir escriure la sèrie
amb un llenguatge fàcil, directe,
gairebé periodístic”. Si la sèrie
es llegeix cronològicament re-
sulta un fris que reflecteix una
dècadamarcada per la violència
i la guerra del Vietnam, i denún-
cia d’unes institucions corrup-
tes. Com evoluciona Martin
Beck? “Neix el 1922 i per evitar
ser mobilitzat a la Segona Guer-
ra Mundial s’enrola en la poli-

cia. No li agraden, ni li agrada-
ran mai, les armes. El que vol és
vagarejar i parlar amb la gent.
Sense voler, ascendeix en l’esca-
lafó, perquè la seva empatia el
converteix en un gran interroga-
dor. No és de dretes, tampoc
d’esquerres, perquè cap policia
pot ser esquerrà. S’entrega tant
a la feina que la seva dona se
sent sola, abandonada, ocupant-
se dels seus dos fills. Es divor-
cien. Ell coneix una altra dona,
molt peculiar. Tampoc no rut-

lla. En coneix una altra. Li agra-
da el vi negre i el whisky. És
l’època de les manifestacions
contra la guerra del Vietnam i
dels assalts a bancs. És quan sor-
geix l’expressió síndrome d’Es-
tocolm, davant la quantitat de se-
grestos i preses d’ostatges. De
sobte la vida canvia, s’accelera a
gran velocitat. A ell no li agrada
asseure’s davant un ordinador
per resoldre els crims. Fa 65
anys i es jubila per fer vida con-

templativa, fer maquetes de vai-
xells, dedicar-se als seus fills
adults i jugar als escacs. Aparei-
xen els crims del narcotràfic i la
societat es tornamés capitalista.
Suècia va deixar de ser un país
idíl·lic el 1969, quan la socialde-
mocràcia va trair els treballa-
dors i va empitjorar amb l’assas-
sinat d’Olof Palme. Ara tot es
mesura pels diners, a Suècia i a
tot elmón occidental. peròMar-
tin Beck, que hauria resolt l’as-
sassinat de Palme, perquè la po-
licia sueca va ocultar dades, mor
amb 90 anys, deprimit”. Però ai-
xò últim és com s’ho imagina
MajWahlöö, perquè la sèrie aca-
ba quan el detectiu està en la cin-
quantena d’anys.
Maj Wahlöö no s’identifica

amb els seus successors: “Els es-
criptors suecs actuals tenen
molt èxit, moltes traduccions i
guanyenmolts diners. Tenen es-
quizofrènia, perquè el que en re-
alitat els agrada és escriure his-
tòries d’amor, però com que no
vendrien, hi fiquen quatre cadà-
vers perquè sembli novel·la ne-
gra. Tenen menys compromís a
causa del mercantilisme i eviten
aprofundir en el context polític
i social”. Salva Leif G.W. Pers-
son. I, parlant de Mankell, agra-
eix que li enviés una carta en la
qual reconeix que sense ella mai
no hauria escrit.c

LaBeckettaugmenta
larecaptaciógràcies
alpreu lliure

El públic, que paga
en sortir de veure
l’obra, ha donat de
mitjana uns 13,3
euros per entrada

Maj Sjöwall rep el vuitè premi Carvalho de BCNegra

MartinBeckdiuadéu

“Els autors actuals
escriuen històries
d’amor i hi fiquen
quatre cadàvers perquè
sembli novel·la negra”


