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rt, de Yasmine
Reza, és una co-

mèdia quasi perfecta.
Un artefacte escènic
que beu de la tradició
del teatre de bulevard

i que proposa, alhora, una reflexió so-
bre la conducta humana, sobre les pe-
tites coses que diem i que amaguem,
sobre l’estabilitat que es basa en la
convenció i en la voluntat de no ser
sincers per no malmenar les relacions.
L’anècdota ja és sabuda: una crítica a
l’art contemporani portada a l’extrem.
Un home compra un quadre blanc (de
fet, una tela blanca) per 200.000 eu-
ros. Ni un sol traç, ni una sola energia
que es desprengui del llenç (tot i que
ell sí que n’hi percep), ni una taca.
S’assembla –però encara és més radi-
cal en la concepció contemporània– al
Blanc sobre blanc de Malèvitx, i sobre-
tot té un aire similar al Quadrat negre
del suprematista rus, aquella “batalla
dels negres en una cova obscura”.

Aquí, a Art, les metàfores són gla-
cials: neu, esquiador, gel, núvol. Un
amic del comprador declara oberta-

ment l’estultícia de la compra: és un
engany. És qui ensenya la nuesa del rei.
El quadre “és una merda”. L’amic no se
sent només incomprès sinó traït i vili-
pendiat. L’altivesa de qui tan sols veu
una tela blanca implica un menyspreu
cap a qui intenta acostar-se a l’art, en-
cara que sigui d’una manera tan mal-
destra. Un tercer amic mira de posar
pau i no és sinó el detonant de la petita
tragèdia de les soledats. L’anècdota és
el quadre, però la reflexió gira a l’en-
torn d’aquelles mentides que dèiem
abans. Ningú no pot veure l’altre, l’ex-
terior, el proper. Suren les desqualifica-
cions, els retrets, la impossibilitat
d’una convivència franca. I, en aquest
viatge a l’interior del personatge (allò
que podria ser el quadre, una lectura
del quadre) contemplem com l’apa-
rença de puresa s’esquitxa amb els gri-
sos dels contrastos irreparables dels
individus.

Art, estrenada a Temporada Alta i
a punt d’arribar a Barcelona, és una
delícia escènica amb tres colossals
comediants: Orella, Villanueva i Arqui-
llué. Una proposta que diverteix i fa
que t’ennueguis. Amb l’humor i en
l’humor.
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Keep calm
Josep M. Fonalleras

Blanc
sobre blanc

‘Art’ és una delícia escènica
amb tres colossals
comediants: Orella,
Villanueva i Arquillué

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch

ansada de premiar autors que
fins llavors no havia llegit, l’Aca-
dèmia Sueca ha donat aquest any

el Nobel de Literatura a un que he es-
coltat, Bob Dylan. Ho ha fet el mateix
dia que es moria un altre Nobel del
ram, Dario Fo, algunes obres teatrals
del qual he vist. La seva Mort acciden-
tal d’un anarquista encara em fa riure
quan hi penso. Les velles cançons de
Dylan, himnes i balades de la meva ge-
neració, encara m’emocionen. Diu en
Joan-Lluís Lluís, amic escriptor de la
Catalunya Nord que col·labora en
aquest diari, que hauria preferit que en
comptes de Dylan hagués estat Leo-
nard Cohen, el premiat. Li observa més
categoria literària. Potser sí. No estem
mai contents. De totes maneres, els
acadèmics suecs deuen haver previst la
reserva d’en Lluís perquè han dit que la
distinció se li concedeix a Dylan “per
haver creat una nova expressió poètica
dintre de la gran tradició americana de
la cançó”. Dintre d’aquesta “gran tradi-
ció” hi deuen entrar Joan Baez i també
Cohen. Cohen és canadenc, una forma
de ser “americà”. L’Acadèmia dels
suecs sempre fa igual. Premia un autor
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advertint que recompensa també d’al-
tres de la mateixa colla. Amb Vicente
Aleixandre es feia perdonar que no ha-
gués guardonat un autor més distingit
de la Generación del 27. Amb Soljenit-
sin honorava tots els escriptors que,
com ell, patien les conseqüències estali-
nistes, i amb la Nobel de l’any passat,
Svetlana Aleksiévitx, els escriptors rus-
sos que han d’aguantar-se amb Putin.
Ben mirat, i essent així, podrien haver
immortalitzat Dylan quan la guerra del
Vietnam estava encesa, i no ara que el
cantant i els seus companys estan en
una edat que ni Trump tenen forces
per rossegar. Amb els governants ame-

ricans, els suecs sempre han tingut
més consideracions que amb els russos.
Cohen acaba d’anunciar que està en
condició de moribund. Com que l’Aca-
dèmia Sueca és també una mica necrò-
fila, aquí tenia un bon argument per sa-
tisfer en Joan-Lluís Lluís. O és que tam-
bé tenim Dylan empiocat? Li vaig com-
prar un últim disc, unes nadales, i gai-
rebé no se li sentia la veu. A més, des-
afinava, i no per motius artístics o dis-
solvents.

Jo hauria preferit el Nobel per a Rai-
mon, que pel meu gust supera tots els
altres, americans inclosos. Amb ell,
gran poeta, haurien coronat tota la No-
va Cançó i la protesta que va exercir
contra Franco, i també els autors de la
literatura catalana de tots els temps
que Raimon ha divulgat cantant-los.
Però és clar: la cançó americana es por-
ta l’oli, vull dir que és cantada a tot el
món, i nosaltres hem de fer un sobrees-
forç divulgatiu i de pressió a Suècia. El
vam fer amb Espriu i vam fracassar. El
podríem haver fet amb Raimon, que
també engloba Espriu, però no hi hem
pensat. Ara ho tenim difícil, perquè no
cada any premiaran un cantautor.

“El Nobel de
Literatura ha
recaigut en el vell
cantautor americà

Manuel Cuyàs
Vuits i nous

Bob Dylan i Raimon




