
Sense cap relació familiar, malgrat la co-
incidència del cognom, Elizabeth Taylor i 
Robert Taylor van coprotagonitzar el 1952 
Ivanhoe, un d’aquells entreteniments 
puerils però irresistibles de la Metro 
Goldwyn Mayer que solia dirigir Richard 
Thorpe i que van omplir les pantalles d’un 
tecnicolor rabiós, a to amb les llegendes 
de Walter Scott. Ho he dit malament: la 
Taylor hi feia el paper de la jueva morena 
Rebecca, condemnada a sacrificar-se per 
l’heroïna real de la història, més dolça, 
més anglosaxona, més Joan Fontaine, 
una Lady Rowena ideal per a endur-se el 
cavaller sota els llençols post-nupcials. 
Curiosament, Joan Fontaine sobreviu com 
sobreviu també la seva germana Olivia de 
Havilland, de manera que hem errat afir-

mant (com sempre) que amb Elizabeth 
Taylor es mor la darrera gran estrella de 
Hollywood: elles dues són mítiques tam-
bé. Aquest paper fou de transició, quan la 
productora dubtava encara quina seria la 
personalitat definitiva d’una actriu a qui 
havien conduït des dels papers de nena 
sotmesa però amb un aspecte excepci-
onal i que miraven d’adaptar als típics 
papers d’adolescent amb final feliç.  Però 
Taylor tenia massa caràcter i el seu físic, 
la seva bellesa indissimulable, no podien 
resultar gens ni mica convincents en un 
món de veïnes devotes, de donetes silen-
cioses, de noies middle-west resignades 
a les feines de casa: Elizabeth Taylor no 
podia competir amb June Allyson, Jane 
Powell o Ann Blyth. Mai no podria ser tan 
ideal com aquestes heroïnes robòtiques, 
amb davantal i un rouge aux lèvres molt 
discret. La Taylor era massa temptadora, 
feia por, i havia de repetir la fugida enda-
vant d’Ava Gardner cap a Europa i una 
vida sentimental escandalosíssima. Men-
tre Deborah Kerr heretava tots els papers 

dignes (per sort, no se la van menjar), la 
Taylor feia la seva amb Van Johnson a 
París, amb Rock Hudson a Reata, contra 
Paul Newman al sud calent de Tennessee 
Williams, amb el cosí Sebastian a Begur 
i directament amb tots els homes rics 
de Butterfield 8 competint amb visons, 
zorros espectaculars i un Oscar quirúrgic, 
mal donat. Llavors va saltar a Itàlia, va 
fer d’egípcia, va cometre adulteri i va 
inventar gairebé per a ella soleta la dolce 
vita i els paparazzi que els perseguien a 
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‘Taylor and Gardner directed by Plutarc’

Les expectatives de veure grans manio-
bres sexuals en escena, contraposades 
provocativament a l’apoteosi eclesiàstica 
que fou la visita del papa a la Sagrada 
Família, segons que prometia Gang Bang 
a la sala Tallers del Nacional, s’enfon-
saren la nit de l’estrena en el pou de 
les decepcions inapel·lables. Un públic 
mig endormiscat, televisions públiques 
i privades i cronistes especials, a més 
de la crítica dels mitjans informatius, 
se n’anaren desencantats del teatre a 
causa de les incidències cada vegada 
més ensopides que havien tingut lloc a 

La Llum, un local de gais on passa tota 
l’acció de l’obra de Josep Maria Miró i 
Coromina (Vic, 1977). 

El fenomen m’havia de recordar per 
força la nit del Mercat de les Flors de 
l’any 2000, a la primera representació 
de Flors, una peça de Roger Bernat en 
què s’anunciava ni més ni menys que 
una fornicació en directe, quelcom mai 
no vist fora dels caus on fan espectacles 
porno. També llavors diaris, televisions i 
emissores van mobilitzar tota l’artilleria 
per no res: panteixant honestament en-
mig d’una púdica penombra, una parella 
del Bagdad, llogada per al cas, insinuava 
una còpula amb una cautela tan allunya-
da del desvergonyiment amb què solien 
guanyar-se la vida que podien ser ben 
bé un matrimoni d’un drama de Joaquín 
Calvo Sotelo desvetllant-se un diumenge 
al matí, abans d’anar a missa.

La gana endarrerida que hi ha, en 
general, al país, fa que la perspectiva 
d’alguna mena d’exhibicionisme sexual 
més o menys audaç susciti, encara (!) 
un delit morbós, condemnat una vegada 
i una altra a la frustració. En el cas de 
Gang Bang –que du el subtítol Obert fins 
a l’hora de l’Àngelus–, juntament amb 
una trista exacerbació homosexual, s’hi 
barreja un anticlericalisme furibund que, 
com és ben sabut, provocà la reacció 
censora d’un col·lectiu confessional 
cristià, la qual, en el fons, va constituir 
la millor propaganda que podien esperar 
l’autor i la taquilla del Nacional. 

Entre un provincianisme ingènuament 
encuriosit i uns fervorosos papistes 
escandalitzats, s’ha organitzat, doncs, 
un sarau lamentable. Gang Bang és 
un espectacle francament avorrit que 
desdiu de les possibilitats i capacitats 
del dramaturg multipremiat Miró i Co-
romina. Hi ha una bona interpretació, 
meritíssima, d’Àngels Poch, Oriol Genís, 
Joan Negrié, entre més, i una encertada 
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Joseph Beuys ens anunciava, a final de 
la dècada dels 60, que l’art tenia poders 
guaridors. Ell mateix feia de bruixot. John 
Cage, inspirador de Fluxus –i de tantes 
altres andròmines que anomenem art 
contemporani–, reco-
llia bolets pels bos-
cos de Nord-amèrica, 
i es menjava els més 
al·lucinògens.

Jo mateix, quan lle-
geixo Mircea Eliade, 
he de guarir el meu 
desassossec amb 
una ració d’Unamu-
no. Sí que deu guarir, 
l’art...

Penso això davant 
una exposició ben 
curiosa. Es tracta del 
Sant Sopar (1999) 
del ja no tan jove ar-
tista britànic Damien 
Hirst. Hirst ens va 
sorprendre tot suspe-
nent en una mena 
de formol taurons, 
vaques i xais. El pu-
blicista Saatchi el va promocionar, però 
la resta del mèrit és de Hirst.

En què es diferencia aquest Sant So-
par del de, posem per cas, Leonardo? El 
de Hirst consisteix en 13 serigrafies ge-
gants que parodien el disseny de capses 
de medecines fictícies, però que porten 
el nom de diversos plats força populars. 
Curiós. Jesús va instituir la part principal 
de la litúrgia cristiana a l’entorn d’una 
taula. I el moment culminant consistia a 
menjar-se Déu mateix.

Abans s’emprava pa de veritat, a 
missa. Ara, una mena de pa d’àngel 
aplanat, blanc i rodó com una píndola. 
Medicina espiritual.

Les litografies resten estàtiques, a 
l’espai A0 de Can Framis, seu de la 
col·lecció de pintura de l’empresari far-

macèutic i mecenes Antoni Vila Casas. 
Vila Casas sabrà que el disseny actual 
de les capses de medecines obeeix 
a les directrius de l’art concret suís? 
Artistes com Max Bill van reviure la 
Bauhaus al país dels rellotges i els for-
matges, alhora que recollien la tradició 
constructivista engegada pels soviètics, 
i continuada per holandesos. Tipografia 
i geometria, sobrietat. Aquests principis 
es poden aplicar tant a les capses de 
medicaments com al millor art geomètri-

co-espiritual. Sí, hi ha 
una connexió mèdico-
artística.

Així com avui dia hi 
ha neurastènics com-
pulsius –una cosa 
que comparteixo amb 
Woody Allen–, també 
hi ha col·leccionistes 
com Vila Casas o 
Josep Maria Civit, 
l’amo dels Hirts ex-
posats a Can Framis. 
I de la mateixa mane-
ra que els fulletons 
que acompanyen les 
medecines semblen 
xinès a mans d’un 
profà, les presentaci-
ons dels crítics que 
acompanyen els ca-
tàlegs o tríptics ex-
positius pateixen una 

mena d’inflació textual.
La indústria de la medicina es ba-

sa en la investigació, però sovint ens 
presenten nous productes que no són 
gaire diferents dels que volen substituir. 
Coses del mercat i de la caducitat de 
les llicències. Això mateix podem dir de 
l’art. També es medicalitzen comporta-
ments que abans no existien, com la 
síndrome del nen hiperactiu –què voleu 
que hi faci, un infant en un pis de 35 
metres quadrats?–, i l’art estira el xiclet 
dels xerraires de silencis per a fer bullir 
l’olla.

Us heu fixat que els museus i galeries 
cada vegada s’assemblen més a les 
farmàcies, i no a l’inrevés?

www.ricardmas.com

Via Veneto, mentre Fellini sospirava per 
Anita Ekberg i Lex Barker, com si fossin 
Richard Burton i ella.  La parella es va 
convertir en una indústria cosmopolita, 
viatgera, divertida i irrepetible: van fer 
films molt bons amb Zeffirelli i Joseph 
Losey i Minnelli, i films molt mediocres 
com Hotel Internacional o Doctor Faust. 
Fins i tot van provocar el dictador Franco 
amb The comedians, que no es va estre-
nar mai malgrat que la van anunciar al 
Coliseum tot un any, perquè denunciava 
el Papa Doc Duvalier d’Haití, i el Caudillo 
o la seva censura es van sentir retratats: 
que rucs! Desitjo poder-vos recomanar 
el magnífic documental d’Isaki Lacuesta 
dedicat a Ava Gardner, La noche que no 
acaba, mentre confio que algú farà també 
un retrat similar d’una Liz que, com ella, 
va fugir a temps dels estereotips i va pro-
tagonitzar amb decisió la seva vida con-
tra les voluntats prefabricadores d’aquell 
Hollywood idealizat i automàtic. Potser, 
com a les Vides paral·leles de Plutarc, Ava 
Gardner i Elizabeth Taylor els cal un díptic. 
Per cert, van sortir juntes en un dels films 
més ridículs de la història, The Blue Bird: 
la primera coproducció USA-URSS. Però 
aquesta és una altra història (patètica).
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No sé pas a quin apòstol descregut 
correspon aquesta litografi a. Espero 
que no sigui Judes...

escenografia d’Enric Planas. Després 
del primer quart, però, la peça entra en 
una decadència inexorable. Alerta: ben 
segur que al text hi ha frases que “po-
den ferir la sensibilitat dels creients”, 
però això no justifica cap actitud inqui-
sitorial. A més, a la crònica d’urgència 
de La Vanguardia Josep Massot deia 
molt encertadament: “Qui més podria 
sentir-se ofesa és la comunitat gai, en 
presentar-la sotmesa a una depravació 
sense sortida.”
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L’estrena de Gang Bang fou decebedora. A la 
imatge, els actors David Vert i Xavier Pujolràs.

Fàrmacs en edició limitada

Ricard Mas 
Peinado
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