
Ronda implacable del temps: torna Ca-
nes, torna Woody Allen. La primavera 
cinematogràfica clou temporada en un 
cicle de perfecció vivaldiana, abans que 
les vacances escampin la boira dels 
darrers baròmetres del cinema fet, vist i 
estrenat a la clàssica. Aprofitem-nos-en, 
que això s’acaba!

Ara fa un any que descobríem You Will 
Meet a Tall Dark Stranger, i ja ha donat 
pas a la visita anual d’Allen: Midnight in 
Paris, una inauguració de Canes inevita-
ble, perquè inclou Madame la presidenta 
Carla Bruni, una atractiva guia de mu-
seus francesos que ens mena també a 
l’interior d’un film exacte a Vicky Cristina 
Barcelona. A molts no els va agradar per-
què era una espanyolada (voluntària, això 

sí), i potser una catalanada (involuntària, 
això també), però suposo que seran ca-
paços de reconèixer que Midnight in Paris 
és una francesada, o –més ben dit– una 
parisinada tant com ho eren en el seu 
moment els films de Minnelli i altres 
viatgers del Hollywood de postguerra. 
És el joc que ara proposa el director i li 
paga Jaume Roures des de Mediapro. 
Encara semiexiliat del seu país, Woody 
Allen és l’americà errant, que es deixa 
convidar per les ciutats i cinematografies 
que el vulguin, a les quals regala algun 
film que els servirà de promoció: però no 
únicament això. En realitat es tracta dels 
diaris d’un director de cinema que copsa 
aquella Europa que reverencia i a la qual 
dedica una mirada tòpica però enlluer-
nada, tant com la de Washington Irving 
quan va escriure els Contes de l’Alham-
bra o Prosper Merimée Carmen. Ironies 
incloses, que d’això no se n’escapen ni 
els americans turistes, ni els espanyols-
catalans o els francesos que els rebem 
servils. Al cap i la fi, no ens mereixíem el 

tòpic els catalans que perdíem l’oremus 
per donar la benvinguda a Mr. Allen a la 
ciutat dels prodigis? Doncs si ens descui-
dem acabarem descobrint que Allen farà 
el tour definitiu pel vell continent: una 
sèrie que pot resultar molt coherent.

Un cop superada l’estrena de Midnight 
in Paris se’n va a Roma a rodar The 
Wrong Picture, amb un repartiment que 
ens demostra que és llestíssim, com a 
l’hora de fer la gara-gara temptant Carla 
Bruni. Tindrà els reis jovenets del cinema 
ianqui: Jesse (The Social Network) Eisen-
berg i Ellen (Juno) Page, a més de Rober-
to Benigni (nota de color local) i Penélope 
Cruz, que ara segur que reexplota el can-
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Carla Bruni i Woody Allen durant el rodatge de 
Midnight in Paris.

Mecenes i operadors turístics

En front del malabarisme enjogassat 
de Noises off  (Pel davant i pel darrere), 
l’autor, Michael Frayn (Londres, 1933) 
demostrà que sabia practicar-ne un 
altre de ben seriós: dos savis ressusci-
tats en virtut del totpoderós artifici es-
cènic tenen la seva darrera discussió, 
secretament, el 1941 a la Dinamarca 
ocupada. En una Europa en guerra, 
els dos científics vivien abocats a la 
inevitable troballa atòmica, de la qual 
els nazis no n’arribaren a disposar per 
poques setmanes. Els EUA, en canvi, 
com se sap, en comprovaren la utilitat 

causant la devastació d’Iroshima el 6 
d’agost del 1945. 

Copenhaguen (1998) és el títol 
d’aquesta apassionada i apassionant 
evocació dramàtica retrospectiva, prota-
gonitzada pel danès d’origen jueu Niels 
Bohr (1885-1962)  i pel seu deixeble i 
fins aleshores amic, l’alemany Werner 
Heisenberg (1901-1976). L’entrevista 
es va fer a la casa de Bohr i de la seva 
dona Margrethe, testimoni de l’encon-
tre, menys quan els dos savis sortien 
a passejar pels parcs del voltant, per a 
mitigar les agres divergències que els 
separaven. Ben documentada, la  troba-
da amaga secrets mai no revelats que 
se suposen importants pel curs que 
van seguir les investigacions sobre la 
mecànica quàntica. Sí que se sap que, 
a partir d’aleshores, Bohr i Heisenberg, 
ambdós premis Nobel de física el 1922 
i el 1932, respectivament, es van ene-
mistar per sempre més. A l’escenari, 
molt ben dirigits per Ramon Simó, Lluís 
Marco és Bohr; Pere Arquillué, Heisen-

berg; i Rosa Renom, Margrethe, tres 
actuacions excel·lents.

Arquillué, flamant Premi Nacional de 
Teatre 2010, em sorprengué un cop 
més. Hi ha un moment que el seu 
Heisenberg, que el 1941 continuava in-
vestigant a Berlín, adopta un posat pre-
sumptuós, alça el cap orgullosament i 
proclama en veu alta la seva frustració 
a causa dels pocs dies que li van faltar 
per a aconseguir la fórmula definitiva, 
que hauria permès de fabricar la bomba 
atòmica. No són més que cinc o deu se-
gons, però n’hi ha prou per a il·luminar 
un dels conflictes centrals que es plan-
tegen a  Copenhaguen.   El ressuscitat 
Heisenberg sembla voler contradir amb 
vehemència tant les opinions que afir-
maven la imperícia professional d’ell i 
dels seus col·laboradors, com que vol-
gués retardar conscientment els seus 
treballs, pel perill que hauria implicat 
el temible descobriment en mans de 
Hitler. En qualsevol cas, la caiguda de 
Berlín i la victòria aliada van  certificar 
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La Coca-Cola celebra 125 anys d’edat. 
Un producte aparentment tan banal és 
emblemàtic per a explicar els canvis 
que ha sofert el món, l’art i el disseny, 
en aquest període crucial de la nostra 
civilització.

Aquest refresc neix en un context urbà 
industrial. Les ciutats són estressants i 
exigeixen una energia i una velocitat 
inèdites. Calen suplements energètics, 
enginyats per la indústria farmacèutica, 
lluny dels remeis populars tradicionals. 
La cocaïna n’és un. No exagero. El pa-
pa de Roma recomanava el vi de coca 
Mariani...

Quan Asa Griggs Candler compra 
la fórmula de la Coca-Cola al senyor 
Pemberton, el 1887, el món deixa de 
comprar a l’engròs i es passa al detall. 
Cal desenvolupar millor la publicitat, 
l’embalatge, la imatge de marca, per a 
no ser confós amb la competència.

Si el comptable de Pemberton havia 
emprat la tipografia més comuna de 
l’època, la Spencerian Script, Griggs or-
denarà que es dissenyi una ampolla dife-
rent, tan diferent que recordi el producte 
original del qual prové el refresc i que un 
cec la pugui reconèixer al tacte. Earl E. 
Dean no trobava cap imatge d’una nou 
de cola i va recórrer a l’Enciclopèdia Bri-
tànica. Hi va trobar una il·lustració d’una 
beina de cacau i va crear la famosa Con-
tour Bottle, patentada el 1915. Pel camí, 
la cocaïna desapareix. Als Estats Units 
fou inicialment emprada com a remei 
contra l’addicció a la morfina, però tenia 
mala fama com a droga preferida dels 
negres. No oblidem que la Coca-Cola es 
fabricava a Atlanta...

A la dècada dels anys 30, en plena 
depressió econòmica, Coca-Cola va re-
inventar la felicitat: el Pare Nadal, trans-
format per Haddon Sundblom, ens deia 
que cada dia era Nadal. El Pare Nadal 
no era gaire famós, aleshores. No era 
un jubilat ni anava vestit de vermell, 

tampoc no era gras. Nadal, tal com 
l’entenem avui dia, és fruit d’un estrany 
sincretisme entre el cristianisme i la 
Coca-Cola.

La Coca-Cola identifica l’esperit nord-
americà. No és res més que aigua amb 
sucre i cafeïna, una medecina converti-
da en refresc, però ven felicitat. I tots 
cerquem la felicitat...

Dalí pintà la primera ampolla de Coca-
Cola per a l’art, el 1943, a la tela Poesia 
d’Amèrica. Els atletes còsmics. Ell sí que 
ho va entendre de seguida. La segona 
Coca-Cola és cosa d’Andy Warhol, el seu 
millor alumne, vint anys després. Coca-
Coles i dòlars, així va començar el seu 
particular pop-art. La Coca-Cola no ha 
estat tan sols inspiradora d’obres d’art, 
també n’ha estat mecenes. El seu art 
publicitari hauria de ser als museus. 
Què seria del film Un, dos, tres, de Billy 
Wilder, sense aquesta beguda capitalis-
ta? Qui hauria produït, el 1971, la famo-
sa cançó “I’d like to teach the world to 
sing”? En què s’hauria inspirat, Quim 
Monzó el 1974, per a dissenyar la cap-
çalera de la revista llibertària Ajoblan-
co? Si fins i tot els revolucionaris beuen 
cubates de rom amb Coca-Cola...

www.ricardmas.com

tó maggiorata descobert per Almodóvar. 
I, a partir d’aquí, tant com les ciutats es-
tiguin disposades a subvencionar: podria 
anar a Atenes a reviure Poderosa Afrodita, 
a Berlín per a ressuscitar l’expressionis-
me, a Estocolm a reverenciar Bergman 
i a Madrid no pot trigar gaire, que si no 
rebenten, i Jaume Roures és massa llest 
per a crear greuges comparatius. Pot 
acabar suggerint que inclogui Mourinho i 
CR7 per a un xut d’honor a l’escena en 
què Hailee Steinfeld visita el Santiago 
Bernabéu, però em fa l’efecte que no hi 
arribaran a temps i aquells dos ja hauran 
tocat el dos.

I després Venècia, Moscou, Lisboa, 
Praga, i de tant en tant un sant-tornem-hi 
a Londres, i un pica-pica manhattanià, i 
mentrestant ja haurà fet vuitanta anys i 
vés a saber com acabarà tot plegat. Bé, 
sí que ho sabem, especialment ell, que ja 
ha filmat la mort amb dalla i hi ha jugat 
a escacs també. El “The End” serà feliç, 
diguin què diguin, perquè a hores d’ara 
ningú com Allen no ha renovat la Comèdia 
humana d’Honoré de Balzac amb tanta 
constància ,i com els grans artistes del 
passat, amb tant d’agraïment als mece-
nes que li fan possible el cinema.
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Il·lustració de Haddon Sundblom per a Coca-
Cola. Fixeu-vos que hi apareixen els tres 
elements més signifi catius del seu èxit: el 
Pare Nadal, la tipografi a Spencerian Script i 
l’ampolla Contour.

el seu fracàs científic. És a dir, Frayn, 
el dramaturg, aposta per reivindicar la 
vocació investigadora d’un home que, 
amb una sinceritat que l’honora, renun-
cia a quedar com un eficient quintaco-
lumnista demòcrata i prefereix lamentar 
no haver pogut acabar feliçment la seva 
feina, sense, per això, considerar-se un 
nazi. Vet aquí un tema de debat a la vo-
ra d’alguns altres –el “principi d’incerte-
sa”–, sovint abstrusos, que t’engrapen, 
però, tota l’estona.

D
AV

ID
 R

U
AN

O
/T

N
C

Copenhaguen, amb Rosa Renom, Lluís Marco i 
Pere Arquillué.

125 anys de felicitat... i art

Ricard Mas 
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