
M’encanta que Albert Galera hagi de-
dicat un llibre a l’actriu Anna Karina, 
un d’aquells personatges de la història 
del cinema en què a hores d’ara ningú 
no pensa, tot i que la seva trajectòria 
és absolutament vigent, consultable i 
bellíssima. Albert Galera ha escrit Anna 
Karina. La princesa de la Nouvelle Vague, 
amb pròleg de Philipp Engel (que l’ha 
titulat amb gran enginy, “Y Godard creó a 
la mujer”), editat per AlRevés. L’opuscle, 
de gairebé 200 pàgines, és simpàtic, 
detallista i conté un element essencial: 
la fascinació –si no enamorament– per 
una d’aquelles icones del passat que 
vam definir muses de cineasta. Un cine-
asta, doncs, que les havia modelades 
i remodelades com un Pigmalió, alhora 

que l’inspiraven i li van permetre de sus-
tentar en la seva dependència gran part 
dels fluids creatius. Hipnotitzats, excitats, 
erotitzats, els directors de cinema amb 
musa els van fer monuments, i a vegades 
obres mestres del cinema. D’un cinema 
entre el cel i l’infern, el pecat i la redemp-
ció, el cinema que mira la 
marededéu i l’objecte del 
desig. De casos històrics 
n’hi ha molts. Esmentem-
ne uns quants: Josef Von 
Sternberg amb Marlene 
Dietrich, Vincente Minnelli 
amb Judy Garland, Kenji 
Mizoguchi amb Machiko 
Kyo, Roberto Rosselli-
ni amb Ingrid Bergman, 
i amb Ingrid Bergman 
també Alfred Hitchcock, i 
amb Alfred Hitchcock Tip-
pi Hedren i Kim Novak. I 
amb Kim Novak, també Richard Quine. 
Jacques Démy amb Catherine Deneuve. 
I en el cas de Federico Fellini –més que 

no pas la seva dona, Giulietta Masina– la 
musa de segur que va ser sobretot Anita 
Ekberg. I en el cas d’Ingmar Bergman, 
moltes, però especialment el caràcter 
de musa cal atribuir-lo a Bibi Andersson i 
Liv Ullman. No vull continuar, perquè em 
menjaria sencer l’article en què Anna 
Karina és la protagonista, com a musa de 
Jean-Luc Godard, en la primera part i mitja 
dels anys que van viure i treballar plegats, 
des de Le petit soldat del 1960 fins a El 

oficio más viejo del mun-
do”. D’aquests vuit films, 
tres contenen alguns dels 
retrats més meravellosos 
que un director de cinema 
hagi dedicat a l’actriu que 
l’inspira: Une femme est 
une femme, Vivre sa vie i 
Bande a part s’entenen 
com tres dels films més 
purs, joves, il·luminats, in-
dependents del director, 
molt més que la seva fa-
ma i molt més fins i tot 
que alguns dels més into-

cables de la seva trajectòria, precisament 
per la força discreta del rostre d’Anna 
Karina i per la seva expressió inspiradora 
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‘Cherchez la femme’

Que una peça teatral de quatre perso-
natges, una única escenografia i hora 
i mitja de representació –és a dir, una 
peça de discreta envergadura– pugui 
reunir un repartiment de luxe com el que 
ha estrenat Els jugadors de Pau Miró, té 
el 90% de guanyat abans no s’encenguin 
els llums de l’escenari. Integrats –és 
un supòsit– en un muntatge de grans 
proporcions i més d’una dotzena d’in-
tèrprets, és evident que Andreu Benito, 
Jordi Boixaderas, Jordi Bosch i Boris Ruiz 
no lluirien tant, malgrat que tot ho fessin 
bé; si més no, l’obligació de compartir 

el paper de cadascú amb tanta colla, 
afebliria la seva presència i, per tant, 
les possibilitats de lluïment. Davant, en 
canvi, de noranta minuts d’actuació del 
quartet esmentat, els espectadors tenen 
garantida una ficció del tot plaent des de 
la primera escena fins a l’última. Ensi-
nistrats en tota mena de jocs escènics, 
Ruiz, Bosch, Boixaderas i Benito podrien 
dialogar apassionadament a cavall de la 
lectura més àrida o improvisar a partir de 
qualsevol situació, divertida o dramàtica, i 
ficar-se el públic a la butxaca. Quina sort, 
però, si han  disposat d’un text tan ambi-
ciós, hàbil i original com el que ha escrit 
Pau Miró (Barcelona, 1974). Els jugadors 
és la història de quatre marginats que 
viuen la seva derrota amb una resignació 
olímpica. Es tracta d’un personal madur, 
que voreja la seixantena, i que no acaba 
d’entendre els canvis que s’han produït 

al món, sense posar-s’hi, però, cap pedra 
al fetge. Són un enterramorts (Bosch), 
un professor de matemàtiques (Benito), 
un barber (Ruiz) i un actor sense feina 
(Boixaderas), tots quatre més pelats que 
les rates. Pau Miró, dramaturg acreditat 
a fugir del lloc comú pels indrets més 
insospitats, acondueix els personatges 
cap a un atzucac on sembla que només 
hi càpiga la dissort irremeiable. De sobte, 
però, Miró es treu de la màniga un fet –un 
truc– que sembla que ha de canviar el 
destí dels quatre desventurats, i no, exac-
tament, en una direcció favorable. El pro-
fessor, tot netejant la casa del seu pare, 
mort de fa poc, ha trobat una arma car-
regada justament amb quatre bales, i el 
descobriment, és clar, actua com el llam-
pec que encén la situació amb l’anunci 
d’una tragèdia. Almenys, amb la sospita 
d’algun esdeveniment tràgic. Mestre de 
l’imprevist, Pau Miró, però, troba sempre 
el punt feble per a vulnerar les previsions 
més lògiques, i aquí, com passava a 
Girafes, Lleons i Búfals, els personatges 

TEATRE

Uns jugadors molt especials
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No deixa mai de sorprendre’m, la colla 
de Campgràfic. Aquesta petita editorial 
valenciana especialitzada en tipografia 
acaba de publicar dos volums. L’un, de 
Hans Eduard Meier, ens parla de La evo-
lución de la letra. L’altre, del doctor en 
belles arts Marcos Dopico, sobre La evo-
lución de los caracteres de palo seco.

Un moment. No deixeu de llegir, si us 
plau. Us semblarà, potser, que aquest 
tema no té gaire interès. Però 
en té. Feu una regressió a la 
infància. Recordeu quan vau 
aprendre a escriure? Encara 
escriviu, oi? A mà, i a l’ordina-
dor. I no escolliu la tipografia 
més adient? No us heu mirat 
amb atenció la vostra pròpia 
lletra, o la dels vostres fills i 
familiars? Hi veieu semblan-
ces?

D’una altra banda, als 
amants de les arts i les cièn-
cies: no us heu aturat mai a 
pensar que un dels primers 
maridatges entre ambdues 
disciplines va ser l’adaptació 
tipogràfica per a les imprem-
tes? Steve Jobs no la va apro-
fitar gaire, la universitat, però sí que 
es va sentir atret per unes classes de 
cal·ligrafia que van deixar petjada en el 
sistema operatiu del Macintosh...

Anem al llibret de Meier. És un vo-
lumet curt, de 58 pàgines. Hi ha una 
introducció al personatge, però la resta 
són tipografies ordenades de manera 
cronològica. No cal llegir gaire, tan sols 
cal llepar amb la mirada com ens han 
influït 2.500 anys d’escriptura. Un fet cu-
riós és que avui dia llegim unes poques 
famílies tipogràfiques i escrivim en l’estil 
que ens van ensenyar a escola. I no te-
nim accés al ric patrimoni cultural d’una 
evolució que determina allò que som.

Oi que distingim una arquitectura 
gòtica d’una de renaixentista? Oi que 

llegim textos redactats en èpoques 
diferents? Però obviem com van trans-
formar, els romans, l’alfabet grec per a 
confegir l’alfabet llatí. Com, per exem-
ple, Carlemany va intentar de restaurar 
l’herència d’un imperi amb estructures 
administratives, edificis, però també 
l’escriptura. Les semblances dels arcs 
gòtics amb l’escriptura gòtica, i la seva 
adaptació als primers tipus d’impremta. 
El triomf de l’humanisme i la recupera-
ció dels caràcters clàssics. I l’evolució 
de les cal·ligrafies, hereves del segle 
XVIII, paral·lela a la d’una tipografia 
que, a final del segle XIX, perdrà el serif 
i se simplificarà fins a donar tipus com 
la Futura o l’Helvètica.

Tota l’herència cultural d’occident es 
pot explicar mitjançant la tipografia. El 
cisell, el pinzell, els diversos tipus de 
plomes, els suports com el pergamí 
o el paper, l’objectiu de l’escriptura 
–legal, íntima, executiva, creativa–; tot 
plegat explica una realitat que tenim al 
davant però no percebem.

Sabríeu identificar la línia ideològica 
d’un diari, o el context cultural d’una 
coberta de CD mitjançant les tipogra-
fies emprades? Marcos Dopico i Meier 
són dos bons exemples per a endinsar-
nos en un món fascinant. Si els llegiu, 
descobrireu molts detalls tipogràfics 
del món que us envolta. Radiografiareu 
el món.

www.ricardmas.com

del Pop Art. No es pot entendre l’existèn-
cia de tot l’art Pop, que ben bé encara 
no existia quan aquests films es van fer, 
sense pensar en el sentit de l’enquadra-
ment i la relació entre els blanc-i-negres 
i les característiques del rostre d’Anna 
Karina filmada per Godard. Però això és 
una altra història. Anna Karina consta 
com una actriu de qualitats interpretati-
ves limitades. Això, és clar, si ens fixem 
en patrons que es corresponen a films 
d’efectes dramàtics que ella i Godard 
mai no van intentar. No és cert del tot, 
doncs. Karina era una actriu destinada 
a transmetre una altra veritat i una altra 
poètica, que va controlar amb pudor i 
humor, i que va resultar encisadora fins 
i tot quan només corria pel Louvre com 
una boja en companyia dels seus amics 
de Bande a part. Tan sols això; però és 
que parlem d’aquella veritat única, inex-
plicable i miraculosa que s’aconsegueix 
quan una càmera s’enamora d’un rostre, 
i aquest rostre, del no-res, ho transmet 
absolutament tot. Aquest va ser el joc 
voluptuós i intel·lectual amb què el direc-
tor i la seva estrella van fer eternitat, i 
d’aquesta eternitat en convenia un retall 
ben escrit: el d’Albert Galera.
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Tipus d’impremta humanístics del segle XVI. A l’Europa 
llatina es van abandonar els tipus gòtics perquè eren di-
fícils de llegir i no incloïen formes rodones. Oi que són 
elegants?

faran les giragonses necessàries per a 
defensar-se, sorprenentment, de la seva 
frustració. El lector em dispensarà que no 
m’estengui en més qüestions referides a 
l’argument d’Els jugadors ni, menys enca-
ra, en el desenllaç de l’obra. La intenció 
d’aquesta nota era parlar, senzillament, 
d’una de les estrenes catalanes més 
importants del Festival Temporada Alta 
d’enguany. Si l’obra se us posa a l’abast 
no us la deixeu escapar. Altrament, espe-
reu: a l’abril serà al Lliure de Gràcia.
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Els jugadors, obra dirigida per Pau Miró, s’ha 
estrenat al Temporada Alta de Girona-Salt.

Tipografies que són radiografies

Ricard Mas 
Peinado
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