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D
esde fa un parell d’anys 
han aparegut veus que dis-
cuteixen la qualitat dels 

nous episodis de Los Simpson. Ja no 
són el mateix –solen dir–, han per-
dut la capacitat de sorprendre, es 
repeteixen. Jo no hi estic d’acord. 
Potser els que hem canviat som 
nosaltres. Han passat 20 anys des 
que Matt Groening i companyia 
van veure com s’emetia el primer 
episodi de la seva família disfun-
cional. En aquestes dues dècades 
ens han ensenyat a riure amb el 
seu humor incòmode i ofensiu, 
hem comprès –com deia un dels 
seus guionistes– que cada episo-
di té tres nivells de visió: per als 
nens, per als adults i per als adults 
amb sentit crític. La constància de 
Los Simpson ha donat lloc a altres 
dibuixos animats que han elevat 
el llistó: penso sobretot en Seth 
MacFarlane (especialment Padre 
de familia o la recent The Cleveland 

Show), però també en South Park, El 
rey de la colina i altres intents més 
experimentals, com Dr. Katz, The 
Life & Times of Tim o l’Arròs covat de 
Juanjo Sáez.
 És veritat que aquestes noves 
sèries competeixen amb Los Simp-
son, però en el fons la profusió de 
talent els va a favor: ara hi ha més 
espectadors que accedeixen al 
seu humor. Els nord-americans 
en van tenir una altra prova diu-
menge passat, ja que la sèrie va 
celebrar els 20 anys amb l’episo-
di 450. Va ser un gran episodi, pe-
rò a més a més es va acompanyar 
d’un bon documental de Mor-
gan Spurlock, el director de Su-
persize me. La pel·lícula mostrava 
el nivell de bogeria a què ens han 
acostumat Bart, Homer i compa-
nyia. Los Simpson, per exemple, 
han aparegut en els segells dels 
EUA, com una marca de cereals i 
com un joc de taula. Hi ha qui es 
tatua Milhouse i qui col·lecciona 
peluixos de Lisa. A l’Argentina 
es comercialitza la marca de cer-
vesa de la sèrie: Huff. Un crit de 
Homer –«Doh!», «¡Ouh!» en espa-
nyol– apareix al diccionari d’Ox-
ford: «Expressió que demostra 
frustració quan les coses surten 
malament».
 Davant de tant de friquisme, 
un es pregunta quin és el secret 
de l’èxit de Los Simpson. Fa anys 
Matt Groening va donar una res-
posta: a les reunions dels guio-
nistes estava prohibit riure’s dels 
acudits, per no tornar-se compla-
ents i rebaixar la qualitat. Pot ser 
que ara, amb els anys, hagin de-
cidit somriure una mica, però se-
gueixen implacables. H
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Knut Hamsun, el Nobel odiat
La polèmica pel suport a Hitler de l’autor de ‘Fam’ ha marcat a Noruega l’any del
150è aniversari del seu naixement. Una completa biografia tanca a Espanya l’efemèride

la construcció del Centre Hamsun, 
un edifici de controvertit disseny de 
Steven Holl a Hamaroy, 1.500 quilò-
metres al nord d’Oslo, han estat els 
puntals dels qüestionats homenat-
ges, sobre els quals el Govern va ha-
ver d’aclarir que recordaven els seus 
èxits literaris alhora que abordaven 
el debat sobre el seu nazisme.

Un trauma

«Els homenatges han estat molt me-
nors que els d’Ibsen un any abans 
i el director del teatre de la ciutat 
de Trondheim s’ha negat a portar 
a escena les seves obres», diu Oliver 
Møystad, conseller de ficció de NOR-
LA, centre que promou la literatu-
ra noruega a l’estranger. «Hamsun 
és encara avui un trauma, sobretot 
per a la generació de la guerra –afe-
geix–. Però el que importa és que els 
seus llibres són alta literatura i se se-
gueixen llegint». Una cosa que nin-
gú discuteix.
 El 2009 l’editorial noruega Gyl-
dendal, que ha publicat una nova 
edició completa de tota la seva obra, 
va vendre 14.000 exemplars dels 
seus títols en sis mesos (el 2008 en 
va vendre 4.000). L’autor de La bendi-
ción de la tierra va ser un mestre a re-
flectir l’alienació i l’angoixa de l’ho-
me del seu temps a Fam o Pan, per les 
quals se’l considera l’introductor de 
la novel·la moderna. La seva obra no 
ha envellit i, segons Sletten Kollo-
en, «sorprèn la seva popularitat en-
tre lectors cada cop més joves». La 
seva biografia mostra les contradic-
cions i l’autoritarisme d’un home 
amb «ànsies de crear», que procla-
mava saber-se «elegit per mostrar al 
món una cosa nova i fer-ho de mane-
ra diferent». H

33 Obsessionat per l’escriptura 8 Knut Hamsun, el 1892.

Només va anar a l’escola 252 dies, va 
passar gana, va buscar fortuna als 
EUA i va conduir tramvies, va ser po-
licia rural i venedor ambulant, però 
ja de jove somiava ser poeta i eclipsar 
el seu compatriota Henrik Ibsen. El 
noruec Knut Hamsun (1859-1952), 
per a qui l’escriptura va ser una ob-
sessió que no el va abandonar en els 
seus 92 anys de vida, va guanyar el 
1920 el premi Nobel i Kafka, Thomas 
Mann, Henry Miller, Bukowski i Paul 
Auster han aclamat la seva obra. «Pe-
rò va acabar com l’autor diví que 
va trair el seu poble i es va conver-
tir en una de les persones més odi-
ades de la seva pàtria ocupada pels 
nazis quan, durant la segona guerra 
mundial, va donar suport a Alema-
nya i Hitler», explica des de Norue-
ga a aquest diari Ingar Sletten Kollo-
en (Kvam, 1951), autor de la comple-
ta biografia Knut Hamsun. Soñador y 
conquistador.

Arxiu secret

El volum es nodreix sobretot dels 
5.000 documents (cartes, manus-
crits, diaris...) de l’arxiu privat que 
Hamsun va dir haver destruït però 
que Sletten Kolloen va trobar el 2002 
a les golfes de la seva finca de Nørd-
holm. Amb la biografia i amb la recu-
peració de la novel·la Victoria, tradu-
ïda per primera vegada del noruec, 
l’editorial Nórdica ha posat el colofó 
a Espanya de l’any del 150è aniversa-
ri del naixement de l’autor de Fam. 
 Un 2009 que al seu país s’ha cele-
brat carregat de polèmica ja que nin-
gú ha oblidat que Hamsun va ofe-
rir la medalla del Nobel al seu admi-
rador Joseph Goebbels, ministre de 

infectada ferida nacional que no 
permetem que es curi mai. Els nens 
noruecs aprenen molt aviat a l’es-
cola sobre l’obra de Hamsun, que 
forma part de l’herència nacional, 
però aprenen també que va ser un 
traïdor. Aquesta dualitat s’ha vist 
clarament durant la celebració del 
150è aniversari». Una gran exposi-
ció a la Biblioteca Nacional d’Oslo i 
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Propaganda de Reich, ni l’entrevis-
ta que va tenir amb Hitler, a qui  va 
escriure una elogiosa necrològica 
on el qualificava de «guerrer per a la 
humanitat» i «reformista del més alt 
rang». Per això, després de la guerra, 
va ser jutjat i condemnat per traïció 
a la pàtria. Va acabar els seus dies en 
la misèria. «El seu suport al nazisme 
–explica el biògraf– constitueix una 

Un trepidant 
Mamet al Lliure

rònicac

El muntatge de Julio Manrique d’‘American Buffalo’

impacta per la seva força i el seu ritme desbordant
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Energètic muntatge d’American Buf-
falo de David Mamet. Julio Manrique, 
que fa la segona incursió en l’autor 
després de dirigir Els boscos, ha explo-
rat fins al fons els matisos d’aquesta 
tragicomèdia fent sortir a la superfí-
cie la força i el caràcter dels personat-
ges de l’obra. Un gran actor dirigint 
una peça d’actors, als quals sotmet 
a un accelerat ritme des de l’inici de 
la funció. Tot un risc, perquè aquesta 
desbordant descàrrega inicial és sem-
pre difícil de sostenir. Però la sang, ex-
cepte en el cap de l’exjonqui Bob, no 

arriba al riu i el públic de l’Espai Lliu-
re acaba premiant amb repetides ova-
cions el treball dels intèrprets i la di-
recció.
        El primer que sorprèn és aquest im-
pactant espai escènic que recrea una 
botiga d’objectes de segona mà amb 
el caòtic desplegament de bandere-
tes, barrets, màscares, perruques de 
pellroja i mil trastos més. Taules, ca-
dires, una ràdio i un vell televisor, a 
més d’un matalàs, dificulten el tràn-
sit dels intèrprets. Però ells s’adapten 
a aquest claustrofòbic marc que acaba 
de cap per avall després de l’atac d’ira 
d’un dels personatges i que s’ha de re-
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fer cada dia. ¡Quina papereta!
        En aquest espai passa la histò-
ria dels tres pobres desgraciats que 
es repel·leixen en la mateixa mesu-
ra que es necessiten. Don (un sòlid i 
impecable Ivan Benet en el seu paper 

d’heroi tràgic), propietat d’aquest ne-
goci, dóna feina a Bob perquè l’ajudi 
(el jove Pol López, tota una revelació). 
Teach (un frenètic, loquaç i desbor-
dant Marc Rodríguez) encarna un 
buscavides de barri que manipula i 
intoxica els altres. 
        La recuperació d’una moneda que 
reprodueix un búfal i que Don creu 
que va malvendre es converteix en 
l’obsessió de tots. Planegen robar-l’hi 
al seu actual propietari, al qual Bob vi-
gila, però Teach vol apartar el noi del 
fraudulent pla. El desenvolupament 
de la trama serveix per disseccionar 
una societat insolidària, on el negoci 
està per sobre de l’amistat en un món 
«sense normes i lleis».

VISCERALITAT / No sembla que pugui 
passar res d’important en un espai 
tan reduït, però quan explota la visce-
ralitat i apareix la violència física i ver-
bal, emergeixen la por i la desconfian-
ça, que el muntatge accentua fins al lí-
mit. Potser hi ha algun excés, però el 
públic es manté lligat a la cadira. I ai-
xò ja és molt. H


