
Amb l’entusiasme que el caracteritza, 
Àngel Sala representa una nova modalitat 
de director de festival; una nova gene-
ració. Lluny dels directors instal·lats en 
un tron daurat que defugien el soroll de 
la feina quotidiana, lluny dels directors 
clàssics, patrons de transatlàntic que 
sopaven a la taula dels passatgers privi-
legiats i mai no abandonaven el pont de 
comandament. Àngel Sala és una altra 
cosa: omnipresent, entusiasta, dialoga 
amb tothom, fa tothora presentacions 
personals, riu, fa ganyotes de pànic quan 
toca, però no s’amaga. El trobes als cine-
mes comprovant que tot rutlli, el trobes a 
la sala de màquines arromangat i brut, si 
convé. El trobes de festa, és clar, i en els 
moments que cal fer feina intel·lectual. 

José Luis Rebordinos, el nou director de 
Sant Sebastià, és del mateix material. 
S’han acabat els directors prepotents, 
freds i inaccessibles. Com s’han d’aca-
bar els festivals rígids i massa formals. 
Avui dia, o crees un moviment d’entusi-
asme, de seguidors, de fanàtics al voltant 
del teu festival, o t’enfonses amb tota la 
carcassa del vell cinema. Sitges, el festi-
val d’Àngel Sala, va ser pioner a foragitar 
etiquetes i sistemàtiques cavernícoles, i 
això es nota ara: va molt avançat de la 
resta i demostra cada any que és el més 
jove: un festival de la gent, més que no 
pas de la crítica o dels qui l’organitzen. 
Això no vol dir que el festival de Sitges 
ni Àngel Sala siguin perfectes. En abso-
lut: són mortals de debò! Ens mataran! 
Per moltes raons: la hiperacumulació de 
films, la concentració d’horaris, el ritme 
assassí de projeccions que no deixa ni 
menjar ni treballar (és a dir, a més de 
veure els films, escriure’n o parlar-ne als 
mitjans) provoca una asfixia literal que 
no permet ni reflexionar sobre què veus i 

fas. Un cert desordre entre les seccions, 
l’abús de guardons, els moments en 
què la petita organització del festival es 
desborda, la sensació que qualsevol film 
podria acabar ocupant qualsevol espai 
de qualsevol apartat, a més de defec-
tes estructurals que la vila no ha sabut 
resoldre a temps (per exemple, locals 
complementaris molt envellits, pantalles 
brutes, etc.) o l’exageració dels preus 
que arruïnen aquesta massa de fans que 
renuncia a vacances i estalvis per a fer 
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Àngel Sala és un director de festival proper, 
dinàmic, gens encarcarat.

Però no cal reinventar Sitges, afortunadament

Feia temps que en l’àmbit teatral català 
no se sentia un enfrontament d’opinions 
tan gran com el que ha suscitat l’estrena 
d’El comte Arnau de Joan Maragall al 
Teatre Nacional de Catalunya (TNC). Les 
més ingènues lamentaven la manca de 
“descripció” que hi ha en la versió de la 
llegenda que va fer el poeta de la paraula 
viva, sobretot si es compara amb la de 
Josep M. de Sagarra, que molts havien 
assaborit en la veu de Lluís Soler, tres 
temporades enrere al Grec de Montjuïc. 
Les opinions més documentades des-
aprovaven aspectes importants de la 

interpretació i les manipulacions de l’ori-
ginal fetes pel director, Hermann Bonnín, 
especialment a l’acte tercer –“La fi del 
comte Arnau”– que inclou el diàleg entre 
El Poeta i l’abadessa Adalaisa, corres-
ponent a l’acte segon. Per bé que amb 
més indulgència, les reaccions divergents 
també s’han pogut apreciar a causa de la 
participació del Cor de Cambra del Palau, 
que, segons alguns criteris, amb la mú-
sica apaivagada de Lluís Vidal i Mariona 
Vila, endolcia de manera poc adequada 
les passions i els planys del condemnat 
comte. En aquest punt, és clar, qualsevol 
controvèrsia se situaria en el terreny dels 
matisos i de segur que no s’arribaria a 
cap acord consistent. El fet és que el 
muntatge ideat per Bonnín respira l’acre-
ditat bon gust d’aquest director que sap 
de sobres que un muntatge poètic com el 
que demana El comte Arnau, sigui quin en 

sigui l’enfocament, mai no podrà prescin-
dir d’una curosa plàstica escènica, tant 
en l’escenografia com en el moviment 
dels personatges. I en l’aspecte primer, 
la proposta de Jean-Pierre Vergier, un dels 
escenògrafs de Lavaudant, esdevé, d’en-
trada, una imatge al·lusiva d’una força 
imponent: la terra daurada, l’inextingible 
amor maragallià, ferida per una esquerda 
profunda, tenebrosa, per la conducta 
d’Arnau. D’una altra banda, no hi ha 
dubte que les evolucions del cor contri-
bueixen positivament al notable atractiu 
visual de l’escenificació. Penso que, al 
marge de dèficits clars –com el trist re-
trat de la figura d’Arnau–, Bonnín ha fet 
un important servei cultural al país amb 
l’espectacle. Tota aproximació a El comte 
Arnau és i serà sempre una incitació ve-
hement a copsar el pensament de Joan 
Maragall en el moment en què defensava 
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‘El Comte Arnau’, un bon servei al país
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Sembla que l’abstracció perviu entre 
nosaltres. En una època en què, a les 
galeries d’art, t’hi trobes o fotografia o 
videoinstal·lacions, a part una figura-
ció més aviat decorativa, sorprèn que 
encara sobrevisquin pintors abstractes 
amb un discurs d’exigència absoluta.

Dic això en veure com Miguel Mar-
cos ha muntat a 
la seva galeria 
una mostra amb 
set pintors abs-
tractes internaci-
onals, la majoria 
dels quals van co-
mençar la carrera 
a final de la dè-
cada dels 70. Es 
tracta de quatre 
nord-americans, 
Jonathan Lasker, 
Julian Schnabel, 
Peter Halley i Den-
nis Hollingsworth, 
i tres centreeu-
ropeus de parla 
alemanya, Imi 
Knoebel, Herbert 
Brandl i Michael 
Biberstein.

Aviat l’abstrac-
ció pictòrica farà cent anys. Dels expe-
riments musicals de Kupka i les deri-
vacions expressionistes de Kandinski 
va sorgir un món que trobarà la màxi-
ma expressió en el constructivisme. 
Després de la Segona Guerra Mundial, 
quan neix la majoria dels artistes 
exposats a la Miguel Marcos, l’abs-
tracció opta pel procediment, com és 
el cas de Pollock, i pel llenguatge dels 
camps de color, com Rothko. D’una 
altra banda, el constructivisme s’anirà 
polint i derivarà en el minimalisme.

La colla que veiem a la Miguel Mar-
cos ha viscut l’era de l’estat del ben-
estar, amb l’aparició de la cultura po-

pular –música rock, televisió, còmic–, 
els electrodomèstics i la puixança de 
les classes mitjanes. Irrompen en un 
moment en què el discurs de les avant-
guardes s’ha exhaurit i l’art conceptual 
ho domina tot. És el que s’anomenarà 
postmodernitat.

D’aquí ve el títol de l’exposició: “Al-
lusions Il·lusions”. Al·lusió a un món 
que pertany als avis, el de les primeres 
avantguardes; il·lusions amb referència 
a la capacitat evocativa de l’art, sempre 
en l’ambigüitat del nom de la cosa i 
la cosa en si. Hi ha crítics que fugen 
d’aquesta escola perquè l’acusen de 

freda i imitativa, 
sense ànima. Pe-
rò no som davant 
d’una escola, som 
davant d’un estat 
d’esperit que sap 
jugar amb les for-
mes per a atorgar 
nous continguts.

Entre els artis-
tes centreeuro-
peus, hi trobem 
ressons del mo-
viment idealista 
Sturm und Drang, 
de l’ideari de Jo-
seph Beuys i fins i 
tot de la disciplina 
de Malévitx. Entre 
els nord-ameri-
cans, les lliçons 
de Duchamp, però 
també l’esperit de 

Cy Twombly i fins i tot el referencialis-
me de Warhol.

Fixem-nos en l’obra de Schnabel: 
admirador de Gaudí i cuiner d’ofici, va 
imposar les seves composicions de 
plats trencats. Més endavant optarà 
per augmentar el seu ventall expres-
siu amb el cinema. Els referents de 
la seva generació són pura al·lusió, 
però els continguts van més enllà del 
referencialisme. Vet ací la il·lusió del 
seu art: si un poema és format per 
paraules, la poesia sempre rau entre 
línies.

www.ricardmas.com

costat a l’esdeveniment... Tot plegat a 
vegades et demana un esforç excessiu 
que sempre acaba compensant el mira-
cle del cinema. A Sitges, per molt que et 
desesperis, acabes rendit als peus d’allò 
que has vist, dels dies que has viscut, i 
demanant al patró de la població que no 
canviï Sala per un d’aquells autòmats 
que maten els festivals d’avorriment i 
encarcarament. No, Àngel Sala no és cap 
sant, és un seductor, és un encantador 
de serps, i vés a saber quins tripijocs 
s’amaguen (com acostuma a passar) en-
tre les opcions que es prenen i les raons 
que es donen. Però, en tot cas, si no és 
un sant, és el sant de la nostra devoció, 
perquè si ara es fes una enquesta des-
cobriríem que els vots són inapel·lables: 
cal renovar-lo ad infinitum. Quan s’acabi 
Sitges 2011 en farem la valoració real, 
però ara com ara és un festival enorme, 
luxuriós, útil. La crisi s’hi ha notat: hi ha 
faltat glamour... afortunadament. N’estic 
fins al capdamunt, del glamour. Hi ha vin-
gut un exèrcit de directors interessants, i 
això és bàsic. El cinema català hi ha lluït, 
i això és important. Hi hem vist moltes, 
moltes joies. Sitges no té comparació. Si 
no existís, caldria inventar-lo!
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Christ’s Last Day, 2000, de Julian Schnabel, ex-
posat a la galeria Miguel Marcos, és un bon 
exemple de les abstraccions nascudes arran 
de la postmodernitat.

amb més vigor els ideals modernistes, 
contra el nacionalisme encarcarat dels 
noucentistes. Aconsellaria de tot cor 
que, tothom qui pugui, s’apropi a l’estudi 
lluminós sobre el poema maragallià que 
va publicar fa anys el professor Joan-Lluís 
Marfany (Antologia Catalana, Edicions 62, 
1974). El poeta, com és sabut, acaba 
identificant-se amb Arnau i en això es 
confirma, diu l’estudiós, que aquell “no 
podia tolerar que la societat el desposse-
ís del seu paper de visionari i guia”.

El comte Arnau, de Joan Maragall, es represen-
ta al TNC, dirigida per Herman Bonnín.

Abstracció il·lusionista

Ricard Mas 
Peinado
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