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Aquesta criatura
De Joël Pommerat.
Espai Lliure, 26 de juny

Antoni Simón ja no és
un director habitual
de la cartellera de

Barcelona. I ho hauria de
ser. Cada temporada el pú-
blic hauria de tenir l’opor-
tunitat de trobar-se amb
una feina que, sense efec-
tes especials, dignifica l’es-
sència de l’ofici teatral:
text i intèrpret. Amb
Aquesta criatura –obra
sobre la tragicomèdia de
les relacions paternofili-
als– ha tornat a demostrar
el seu encert en l’elecció
del text i el seu talent per
obtenir el millor resultat
d’actors i actrius. És un di-
rector que evita el prota-
gonisme i cedeix tot l’espai
artístic a l’autor i les seves
criatures.

Una actitud generosa
recolzada per una esce-
nografia minimalista de
Paco Azorín –pura geo-
metria dramàtica– l’eix de
la qual és un element ro-
tatori obert a moltes in-
terpretacions.

L’obra de Joël Pomme-
rat és una suma d’escenes
falsament realistes. A par-
tir de deu variables sobre
l’etern conflicte entre
pares i fills –amb totes les
combinacions possibles
d’amor-odi– s’estableix un
quadre d’emocions com-
plex, d’alta intensitat dra-
màtica. Una per una, les
frases poden semblar tò-
pics d’intramurs familiars,
però el conjunt s’escapa
del reconeixible per mos-
trar-se com una farsa trà-
gica que exigeix una espe-
cial entrega i col·laboració
dels intèrprets, sotmesos
a constants i ràpids canvis
de personalitat. Un repar-
timent harmònic, en el
qual tots tenen el seu mo-
ment de visibilitat dramà-
tica. Un treball interpreta-
tiu compartit per aconse-
guir junts el millor
resultat possible. Un
enorme esforç –també
emocional– coronat amb
èxit per Josep Minguell,
Isabel Rocatti, Resu Bel-
monte, Ferran Lahoz, An-
drea Montero, Inés Díaz i
Xavi Francès.
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Combat
entre
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Simón tria un bon
text i obté els
millors resultats
d’actors i actrius

MargueriteDurasinèdita
Empúries publica els
‘Quaderns de
guerra’ inèdits de
l’escriptora francesa

Ada Castells
BARCELONA

Un any abans de morir,
Marguerite Duras va cedir
els seus arxius a l’Institut
Mémoires de l’Édition Con-
temporaine. Era el 1995 i
onze anys després es publi-

caven a França una part
d’aquests textos inèdits
amb el títol que hi va posar
la mateixa Duras: Qua-
derns de guerra. Ara ens
arriben de la mà d’Empúri-
es en traducció d’Anna Ca-
sassas.

El títol era en el sobre
que contenia quatre llibre-
tes i potser l’autora se’l pre-
nia d’una manera metafò-
rica. Si més no, tot i que els
quaderns van ser escrits
durant la II Guerra Mundi-

al i fins al 1949, no són es-
trictament quaderns que
parlin de la guerra, sinó
que reflecteixen la guerra
que Duras va donar en di-
versos moments de la seva
vida. Fan referència a la
seva infantesa i joventut a
Indoxina i aporten esbos-
sos de novel·les que escri-
via en aquell moment.
També hi ha el relat origi-
nal de La douleur, obra pu-
blicada a França el 1985 i
que acaba de reeditar en

castellà Círculo de Lecto-
res. Entre els textos hi ha
esbossos d’Un dic contra el
Pacífic, que es troba al ca-
tàleg d’Edicions 62.

Els inicis d’una autora
El material permet resse-
guir la maduració de l’auto-
ra en l’ofici d’escriure.
Sophie Bogaert i Olivier
Corpet, curadors de l’obra,
expliquen que el que es pre-
senta és la “infantesa d’una
obra”, ja que aquests qua-

derns es troben “a mig
camí entre l’obra assumida
i el document d’arxiu”.

Els curadors també re-
marquen que aquests pa-
pers toquen esdeveni-
ments claus en la vida de
l’escriptora, com la mort
del seu primer fill, la del
seu germà, les activitats a
la Resistència, la deporta-
ció i el retorn de Robert An-
telme –que van desencade-
nar El dolor– i el naixe-
ment del seu fill Jean.

Bogaert i Olivier consta-
ten el fet que siguin textos
escrits a raig i que barregin
ficció i realitat. Això els vin-
cula a l’obra més madura,
que va consagrar l’escripto-
ra: L’amant.

Elmillorpunkrock
Els californians The Offspring reapareixen amb el disc ‘Rise and
fall, rage and grace’, que trenca un silenci de gairebé cinc anys

Raquel Font
BARCELONA

Després de tants rumors
sobre una suposada crisi
creativa, els californians
The Offspring han tornat a
la palestra amb un espera-
díssim nou treball, Rise
and fall, rage and grace
(Sony-BMG), amb el qual
trenquen un silenci disco-
gràfic de gairebé cinc anys.
Sembla que els de Dexter
Holland han aprofitat
aquest llarg període de
temps per engreixar algu-
nes peces que grinyolaven
en aquesta màquina de fer
èxits en què es van conver-
tir ja fa gairebé quinze anys
amb l’àlbum Smash. En
aquell moment “vam tenir
sort, perquè vam ser la
banda adequada en el mo-
ment adequat”, reconeix el
guitarrista Kevin Noodles
Wasserman, tot i que tanta
popularitat sobtada va cos-
tar de pair a alguns del seus
seguidors, als quals han
sabut tornar a seduir a
base de “girar per tot el
món, a més de fer bones
cançons”.

Un quart de segle
Ara, a pocs mesos de cele-
brar el seu 25è aniversari
com a banda, el març del
2009, presenten una dot-
zena de temes nous en què
han aconseguit no només
reinventar-se sense perdre
de vista les seves arrels
sinó també recuperar tota
la potència del seu millor
punk rock de la mà del lle-
gendari productor Bob
Rock, que ha treballat en
alguns discos de Metallica i
The Cult. Noodles està con-
vençut que aquest vuitè àl-

cançó divertida, tot és molt
seriós i fosc”, i a més està
farcit de lletres de denún-
cia. Ja el primer single,
Hammerhead, parla sobre
els problemes que compor-
ta l’ús de les armes de foc a
les escoles dels Estats

Units, a partir del punt de
vista d’algú que està con-
vençut que la seva llei és
l’única però que al final
s’adona que no hi ha cap
justificació per a tot el que
ha fet. Aquest tema “podria
ser una analogia de la guer-

ra de l’Iraq”, comenta
Noodles. També hi ha una
cançó que tracta de “la
fama i el munt de banali-
tats que envolten les cele-
britats”. La resta “es pot dir
que tenen a veure amb les
relacions humanes”.

La indústria
Amb més de trenta milions
de còpies venudes a tot el
món, The Offspring es
poden permetre el luxe de
no preocupar-se gaire per
la crisi que pateix la indús-
tria discogràfica actual-
ment. “No penso plorar
pels problemes que tenen
les grans companyies, tot i
que ens afecti en certa ma-
nera, ja que segurament es
mereixen el que els està
passant per com han actu-
at durant molts anys”. A
més, afegeix el guitarrista,
“no s’han posat al dia de les
novetats tecnològiques i els
nous usos dels consumi-
dors, perquè els joves d’ara
han crescut pensant que la
música és gratuïta i és clar
que la música té un valor,
però potser no són 20 dò-
lars per cedé”.

Sempre a contracor-
rent, al seu moment el
grup es va declarar a favor
del Napster i ara l’experi-
ment de Radiohead de
penjar el seu últim àlbum,
In rainbows, a internet
perquè els seus fans se’l po-
guessin descarregar per la
voluntat els sembla “fan-
tàstic”. De fet els va sor-
prendre que provoqués
tant de rebombori, ja que
ells ja havien intentat fer el
mateix el 2000 amb Cons-
piracy of one, tot i que no
ho van aconseguir perquè
Sony els va demandar. ■

La banda californiana celebra l’any que ve el seu 25è aniversari ■ F. SCOTT SCHAFER / EPITAPH

bum d’estudi “és el millor
disc que hem fet mai per-
què, tot i que cada vegada
ho intentem, en aquest cas
hem fet un esforç especial”.

La principal novetat de
Rise and fall, rage and
grace és que “no hi ha cap
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