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Carlos Bardem ha fet una novel·la del que havia de ser un guió cinematogràfic

L’escriptor presenta l’obra ‘Buziana o el peso del alma’, premi Destino-Guión, ambientada al Brasil

L’actor Carlos Bardem novel·la la
fugida emocional de dos germans

Xavier Cester
BARCELONA

Sembla que Carlos
Bardem hagi aga-
fat gust al premi
Nadal. El 1999 va
obtenir una men-
ció especial per la
seva primera no-
vel·la, ‘Muertes
ejemplares’, i en-
guany ha obtingut
el premi Desti-
no-Guión.

M’
hauria agra-
dat guanyar
el Nadal”, re-
coneix diver-
tit Bardem,

però el guardó obtingut per
Buziana o el peso del alma no
deixa de ser una conclusió
irònica per a una novel·la que
va néixer com a guió cine-
matogràfic. El premi es con-
cedeix a l’obra candidata al
Nadal que més possibilitats té
de ser traslladada a la gran
pantalla, però l’autor creu
que amb la seva decisió de
convertir-la en novel·la “ha
guanyat molta profunditat.
La literatura permet atu-
rar-te, reflexionar”.

La novel·la se situa a Búzios,
un poble costaner del Brasil,
on ha anat a parar Diego fu-
gint del seu fracàs com a ar-
tista. Allà hi arriba també el
seu germà petit, Jorge, un fa-
mós actor que fuig, en aquest
cas, “del seu present per re-
trobar la seguretat en el seu
passat que representa Diego”.
Entremig, la mort del pare,
un fet que els obligarà a re-
plantejar-se les seves vides.
Dos germans, un d’ells actor?
¿No deu ser pas una novel·la
autobiogràfica [l’escriptor és
germà de Javier Bardem]?

Carlos Bardem deu haver
contestat negativament un
centenar de cops a aquesta
pregunta, però en tot cas
l’autor coneix bé el lloc on
ubica l’acció, ja que ell ma-
teix hi va viure una tempora-
da. “És un abocador d’ànimes.
Hi vaig conèixer gent molt
maca i gent terrible. Tot el
món es reinventava a si ma-
teix”. Bardem descriu la no-
vel·la com un “poema simfò-
nic al voltant d’aquest lloc”,
on un cop passat l’enrenou de
la temporada turística, les
pluges de l’hivern conviden a
asseure’s al voltant d’una
ampolla d’aiguardent i expli-
car històries. Històries com
les que recull el llibre.

Un paradís tropical només
en aparença: (“qualsevol pot
venir a bufar i tot el castell

se’n va avall). Enmig de re-
marcables dosis de droga,
sexe i alcohol, Buziana “refle-
xiona sobre el pes de les
mentides en les relacions
personals. Tots hem constru-
ït la nostra vida sobre la
mentida”.

La fugida d’un mateix
La mentida i la fugida de si

mateix que caracteritza no
només els dos protagonistes
de la trama, sinó també el
seu amic Willy (“paradigma
dels nostres dies, d’excés
d’informació, amb la hipe-
ractivitat com a forma de fu-
gida”) i les dues dones en la
vida de Diego. “Són dos ar-
quetips, Renata és la que té

pressa per fer-se dona, per
allunyar-se de la presó que és
l’adolescència, sempre dóna
més del que rep. En canvi,
Laura és més madura, prefe-
reix la mentida on viu abans
que la passió que no sap on
durà”.

Carlos Bardem també se’n
va anar a Búzios per intentar
construir un món a la seva
mida: “La vida a Madrid no
m’omplia, i també escapava
d’un fracàs amorós”. Però, en
els nou anys que han passat
des que el novel·lista hi va
anar, “Búzios ha perdut el
seu sabor de poble de fronte-
ra. Ara hi ha un MacDo-
nald’s, transatlàntics que
deixen anar turistes...”.

Còmode igualment com a
actor i com a escriptor (“són
activitats que no estan con-
traindicades, es tracta de
narrar històries, amb imat-
ges o amb paraules”), Carlos
Bardem sap que si la seva
darrera obra arriba a adap-
tar-se a la gran pantalla la
pel·lícula no serà seva, per-
què “el deure de qualsevol
director és independitzar-se
del món de l’escriptor i rein-
terpretar-lo des del seu propi
món. Hi ha tres o quatre
noms que m’agradaria que la
dirigissin, però espero que
pugui participar en el guió”.
Algun suggeriment en el
càsting dels dos protagonis-
tes? “Els germans Bardem!”.
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Primavera Brossa

Gora Brossa!
Jordi Jané

‘Kont Arte’, de Taun Taun Teatroa. Actors: Itsaso
Azkarate, Iñaki Mata i Karlos Odriozola. Música: Koldo
Lizarralde. Il·luminació: Santi Ezkurra. Vestuari: Taun
Taun. Escenografia i atrezzo: Taun Taun/Kilimiliklik.
Creació i direcció: Itsaso Azkarate i Karlos Odriozola.
Espai Escènic Joan Brossa, 16 de març.

En l’acte de presentació de la Primavera Brossa ja se’ns va
avançar que el denominador comú dels tres muntatges es-
cènics que la vertebren és la llibertat total que les compa-
nyies s’han atorgat per triar i posar en peu el material
brossià. La tendència de muntar Brossa espigolant d’ací d’a-
llà en la seva obra per treure’n peces adequades al gust i els
recursos dels directors prescindeix sovint de l’estructuració
i les acotacions originals, i em pregunto si el dramaturg es-
taria gaire d’acord amb aquesta mena de pica-pica esdevin-

gut norma d’ús. Dit això (el debat teòric correspon als ex-
perts), vull fer constar en acta que l’alè de Brossa impregna
aquest bell recital de poesia visual. És més: no m’hauria
sobtat gens que la bonhomiosa presència real de J.B. s’ha-
gués assegut al balancí projectat en ombra xinesa i ens ha-
gués tornat a obsequiar amb un somriure murri. Taun Taun
s’inspira en algunes propostes de Strip-tease i teatre irregular,
però parteix d’un món, una dramatúrgia i una concepció
musical propis i no té problemes per escapçar i reconvertir
l’entrada de pallassos i estriptis Farce et attrape (val a dir que
sense alterar-ne el sentit) ni tampoc per crear una escena en
què un pescador de canya pesca un seguit de referències
brossianes (la pilota i la peineta del poema visual País, per
exemple). En l’estriptis d’Itsaso Azkarate, formes, ombres i
colors depassen el concepte radiogràfic proposat per Brossa
per arribar a la metamorfosi i a la fragmentació ameboide,
i la companyia demostra el seu bagatge en titelles per a
adults amb la gran densitat dramàtica aconseguida en el
deliciós estriptis del paraigua femení o en l’escena de la se-
ducció de les cames i les sabates.

Molt bon nivell actoral en un grup que confessa set anys
d’addicció a Brossa, a qui es proposen de fer conèixer a
Euskadi perquè el consideren una font d’idees fresca i ines-
gotable. Una complicitat conceptual i escènica que des d’a-
quí celebrem i aplaudim, com aplaudim i celebrem aquest
suggeridor Kont Arte.

.............................
Diego Torres presenta el
seu nou àlbum a la sala
Luz de Gas
Redacció
BARCELONA

El cantant argentí Diego Torres
presenta el seu cinquè i últim
àlbum, Un mundo diferente,
dimecres al Luz de Gas, un
àlbum que ha arribat a ser Disc
d’Or al seu país. Entre les
cançons, destaquen Sueños, que
serà el tema principal de la
pel·lícula Déjala correr, Una gotita
de tu amor, Quisiera i Color
esperanza. L’àlbum ha comptat
amb la producció de Cachorro
López i Kike Santander, que
han produït treballs de Gloria
Estefan, Cristian i Jennifer
López. “Volia treballar amb un
altre productor una de les parts
del disc”, afirma Torres. Durant
el concert, Torres farà també
un repàs dels seus treballs
anteriors: Diego Torres –Disc
d’Or a Espanya–, Tratar de estar
mejor, Luna nueva i Tal cual es
–un milió de còpies venudes.

.............................
Bobby Martínez
substitueix Jerry
González a Jazzroom
Redacció
BARCELONA

Jerry González ha suspès les
seves actuacions al Jazzroom,
previstes del 20 al 23 de març,
per malaltia. El saxofonista
Bobby Martínez i el seu
quintet Latin Elation
susbtituiran el músic
nord-americà. Aquesta banda,
considerada una de les més
destacades del jazz llatí fet a
Espanya, combina aquest
llenguatge musical amb
ritmes afrocubans.
Bobby Martínez actuarà
acompanyat dels músics
Emilio Valdés, Alain Pérez,
Polo Ortí i Yuri Nogueira,
components del quintet Latin
Elation.


