
Una qüestió prèvia i preocupant amb 
relació a la competició dels premis Goya 
2010 (es lliuren el 2011, però correspo-
nen a les estrenes de l’any anterior) és 
que s’hi intensifiquen alguns símptomes 
de pèrdua de consideracions ètiques per 
part de professionals que s’haurien de 
declarar incompatibles amb la nomina-
ció. És una qüestió si voleu formal, però 
fonamental. Ja l’any passat als premis 
Gaudí va guanyar un dels guardons –i el 
va acceptar i recollir– un dels membres 
del comitè de direcció de l’Acadèmia del 
Cinema Català. Tots sabem que aquests 
premis són votats per professionals, la 
majoria en actiu, i tant aquí com als 
Oscar, o als César, poden arribar a ser 
candidats. Però quan, a més a més, 

s’és un dels organitzadors amb accés 
a informació privilegiada i amb capaci-
tat d’influència o de generar amistats 
interessades, “la dona del Cèsar no 
solament ha de ser honesta, ho ha de 
semblar”. Convindria el gest ètic i exem-
plar de retirar-se a temps i 
renunciar-hi. No em sembla 
gens bé que entre els fina-
listes als Goya d’enguany hi 
hagi Álex de la Iglesia –per 
Balada triste de trompeta–, 
actual president de l’acadè-
mia. Un bon president, i un 
home de qui no dubto que 
té una moral irreprotxable. 
Però amb aquestes coses 
no s’hi pot jugar: ni ell 
com a director o guionista, 
ni el film com a producció 
que ell ha dut fins a la final no haurien 
de competir amb la resta. Els tècnics i 
actors en les seves categories, ho puc 
entendre, tot i que justet, justet. Sempre 
hi haurà qui pugui acusar-los de favori-

tismes, de la mateixa manera que ens 
consta que als premis Gaudí un grup 
de producció que ha sabut dominar les 
votacions de l’organisme –pel nombre 
d’acadèmics que ha creat– desvirtua a 
favor seu el resultat de la preselecció, i 
potser més i tot.

 Dit això, cal palesar que, globalment, 
els competidors dels Goya són molt 
potents, però si el resultat ha de servir 

per a identificar tendències 
queda clar que han preval-
gut films molt negres, pin-
tures goiesques sobre la 
condició humana en temps 
de patiment: els homes 
víctimes dels homes. Als 
quatre films finalistes i mà-
xims candidats trobem un 
film sobre el terror de la 
repressió i els dilemes mo-
rals provocats per la con-
vivència amb l’horror (Pa 
negre); una reflexió sobre 

la pervivència del colonialisme i l’ex-
plotació en el món actual, fins i tot en 
una activitat de creació artística teòri-
cament d’esquerres com és el cinema 
(También la lluvia); un retrat tragi-còmic 
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‘Goyas’ per a films basats en Goya

Amb una cerimònia íntima, amarada 
d’emotivitat i d’afectes, el dissabte abans 
de Nadal se celebrà a Montserrat la inau-
guració d’un memorial Xavier Fàbregas, 
l’amic entranyable, el mestre generós, 
l’intel·lectual polifacètic, l’investigador i 
crític de l’art dramàtic que tothom co-
incideix a valorar com l’estudiós del 
teatre català més important del segle XX. 
Nascut el 1931 a Montcada i Reixac, Fà-
bregas visqué fins el setembre del 1985, 
quan el sorprengué a Palerm, la capital 
siciliana, una crisi cardíaca inesperada i 
irremeiable. Ara, abans d’acabar el 2010 

en què es complien els 25 anys de la se-
va mort, un record material, un magnífic 
relleu de bronze, obra de l’artista Mari-
ona Millà, perpetuarà en un indret molt 
estimat i visitat de Catalunya la memòria 
d’una de les personalitats més notables 
de la cultura catalana dels darrers vui-
tanta anys.

Autor de més d’una trentena de llibres, 
on hi assaigs, obres d’història, cultura 
popular, antropologia, etc., Fàbregas va 
ser un batallador infatigable, entestat 
en l’anàlisi i la sistematització dels fona-
ments teòrics del teatre català, un uni-
vers del qual descobrí totes les senderes 
que el travessen, que el nodreixen i que 
el connecten amb les dramatúrgies euro-
pees. Estudis com Teatre català d’agita-
ció política (Ed. 62, 1969) o Aproximació 
a la història del teatre català modern 
(Ed. Curial, 1972) o, en fi, Introducció 

al llenguatge teatral (Ed. 62, 1973), són 
eines que els anys van consolidant com 
a clàssiques i que al seu moment anunci-
aven aquella panoràmica elaborada amb 
un sentit didàctic formidable que fou la 
seva Història del teatre català (Ed. Millà, 
1978). Alhora, i mentre col·laborava en 
els mitjans periodístics més diversos, 
s’interessava pel fenomen dels rituals 
parateatrals i per les arrels mítiques de 
moltes tradicions populars.

El nom de Xavier Fàbregas, associat a 
aules teatrals, a una fundació radicada al 
seu poble natal, a espais escènics, com 
el que li dedicà Teatreneu, té des d’ara 
un record perenne en el relleu escultòric 
esplèndid situat al camí del Degotalls 
montserratí. Instal·lat entre els dedicats 
a Pompeu Fabra i a Josep Maria Folch i 
Torres –de qui, per cert, Fàbregas publicà 
un estudi sobre el seu “teatre fantàstic” 
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Memorial montserratí a Xavier Fàbregas
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He estat uns dies a Saint Petersburg, 
Florida. Allí, el Dalí Museum acaba 
d’estrenar edifici, i per a celebrar-ho 
han fet una processó surrealista que 
ha culminat en una pila de discursos 
públics, inclòs el de la Infanta Cristina. 
Val a dir que s’ha parlat en anglès i 
una miqueta en castellà. Ni una parau-
la, ni una menció al català...

Us deveu demanar què hi fa un mu-
seu Dalí perdut en un racó de Florida. I 
encara més si sabeu que 
es tracta de la col·lecció 
de dalís més important 
del món en mans pri-
vades. Bé, això és co-
sa del matrimoni Morse, 
desaparegut recentment. 
Eren gent de bona posi-
ció, que van fer fortuna... 
però no tanta. I des del 
1943 van dedicar gairebé 
tots els diners a comprar 
les millors obres de Dalí, 
a ell mateix i als seus 
familiars més propers.

A principi dels 70 van 
obrir museu al costat de la seva fàbri-
ca, a prop de Cleveland, però deu anys 
més tard no podien administrar prou 
bé l’allau de visitants i van decidir de 
donar la col·lecció a qui l’acollís amb 
criteris museogràfics i un espai adient. 
Com devia estar el prestigi de Dalí que 
ningú no va badar boca, fins que uns 
prohoms de Saint Petersburg van co-
mençar a moure’s.

Saint Petersburg és un raconet de 
250.000 habitants, amb platges para-
disíaques i 360 dies de sol l’any. Amb 
tants jubilats que la ciutat és conegu-
da com l’avantsala de Déu. Però també 
hostatja una prestigiosa universitat 
privada, i és on va néixer la Wikipedia. 
Poca conya.

Els rics de l’entorn, amb una mica 
d’ajut de l’estat –amb Jeb Bush com a 

governador– van aixecar el museu, i ara 
han fet això mateix amb un nou edifici 
el doble de gran, a prova d’huracans. 
Són coses de la llei de mecenatge nord-
americana: si finances cultura o caritat, 
se’t descompta dels impostos... Un 
model que podríem aplicar aquí.

Però rere tanta evidència, la gran 
qüestió és com s’ho va fer un artista 
de Figueres perquè, actualment, sigui 
considerat patrimoni cultural nord-ame-
ricà. Si Dalí no hagués triomfat als 
Estats Units, ara no seria tan cone-
gut, valorat ni cotitzat. Dalí va fer un 
gran esforç per a esdevenir el primer 
artista-publicista de la història, copiat 
després per gent com Warhol i Jeff 
Koons, però el públic nord-americà 

tampoc no és idiota i va saber apreciar 
un geni que escandalitzava, sí, però 
també construïa obres mestres amb 
coherència.

Dalí va saber veure el potencial 
dels Estats Units. Potencial econòmic 
i cultural. Va endevinar que el segle 
XX seria nord-americà i va emprar la 
cultura de masses i els moderns mit-
jans de comunicació per a estendre la 
seva obra. Ara mateix, el Museu Dalí 
de Saint Petersburg és un dels més 
visitats del sud-est dels Estats Units, i 
no s’assembla gens al de Figueres. Es 
regeix per criteris purament museogrà-
fics, l’ordre d’exposició hi és estricta-
ment cronològic. I és el lloc del món on 
es venen més barretines...

www.ricardmas.com

radical, negre, absurd i delirant sobre el 
franquisme (Balada triste de trompeta); 
i una filigrana de cinema de gènere 
a l’americana sobre la supervivència 
claustrofòbica d’un soldat víctima de 
les guerres dels altres (Buried). Són, 
tots, films sobre preocupacions morals 
molt serioses però amb tractaments an-
titètics: des del discurs d’alliçonament 
feixuc del film d’Icíar Bollaín a la pura 
metodologia per a superar els límits tèc-
nics i narratius que conté Buried, un film 
molt més preocupat per la forma que no 
per la substància. Per aquesta raó, tots 
dos films em semblen especialment dis-
cutibles en l’apartat del guió, que és una 
vegada més on trobem gran part dels 
mals del cinema contemporani, i que en 
les dues categories (adaptat i original) 
inclou materials amb aparença d’escrip-
tura de categoria (Biutiful, Habitación en 
Roma, 3 metros sobre el cielo), però que 
són d’una incapacitat dramàtica total, 
bàsicament perquè van a la contra del 
films que volen construir. Però això ja ve 
de lluny, i en tot cas Pa negre ha de gua-
nyar. És un desig, i seria de justícia, i pot 
passar. I el guió és molt bo. Sí és així, 
finalment els Goya ho hauran fet bé.
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Vista del nou edifi ci de The Dalí Museum, de Saint Petersburg. 
És a prova d’huracans? Aviat ho sabrem.

(1980)–, la inauguració va ser presidida 
per l’abat Josep Maria Soler, que recordà 
la dilatada vinculació de l’escriptor i crític 
amb Montserrat, a través de la revista 
Serra d’Or. L’actriu Marta Millà llegí uns 
fragments del Càntic dels càntics, s’es-
coltaren passatges musicals al·lusius, 
l’actor Albert Vidal enlairà solemnialment 
el colom de la pau, la néta de l’homenat-
jat llegí un conte breu dedicat a l’avi i la 
vídua Fàbregas, Maryse Badiou, va cloure 
l’acte amb unes emocionades paraules 
d’agraïment.
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El Museu Dalí de Saint Petersburg
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