
Li voldria escriure una carta personal, 
a Pedro Almodóvar, com a representant 
dels artistes i intel·lectuals espanyols 
que han signat un document o manifest 
a favor de la unitat d’Espanya, demanant 
diàleg, postulant un estat federal i, en tot 
cas, oposant-se a la voluntat catalana 
d’opinar sobre el seu futur. Li escric aquí 
perquè també em vull adreçar als altres 
escriptors, filòsofs, periodistes i creadors 
que l’acompanyen, 

Benvolgut Pedro: fa temps que a 
Catalunya ens dol i des de Catalunya 
demanem algun gest dels homes lliures 
d’Espanya, de les dones i els homes que 
formen part dels mons del pensament i 
la cultura, i molt concretament en el meu 
cas, del món del cinema, que demostri 

un mínim interès, comprensió i afecte per 
Catalunya i els seus problemes; que sou 
persones informades de debò; que no 
us limiteu a seguir les consignes oficials 
o les quatre obvietats malintenciona-
des que s’han instal·lat en els corrents 
d’opinió espanyols. Que podeu ser tan 
generosos, antisistema i moderns com 
ho demostreu cada cop que convé en les 
mil causes per les quals firmeu, doneu 
la cara i parleu en públic. Mai no heu fet 
l’esforç de parlar amb un català de tot 
plegat, i mai no heu imaginat que esteu 
en el bàndol equivocat. I doncs, una ve-
gada més, els catalans tenim la certesa 
que des de Madrid i des d’Espanya, i 
des de la Manxa, qualsevol causa és 
considerable, justa i progressista, excep-
te qualsevol causa que porti la paraula 
Catalunya en els titulars.

Sou una gran decepció, però ja fa 
temps que ens ho veiem venir. I no fa 
més que contribuir a incrementar la 
necessitat ja irrefrenable dels catalans 
d’existir sense vosaltres, que no ens vo-

leu (per estimeu) sinó que ens voleu dins 
vostre perquè sí, i prou.

La pista definitiva de tot plegat ens la 
va donar Gonzalo Torrente Ballester en 
aquell ja cèlebre discurs des de la bal-
conada de l’Ajuntament de Salamanca, 
quan, en l’experiència dolorosa dels pa-
pers catalans robats durant la guerra 
civil, va afirmar que els papers eren de 
Salamanca “por derecho de conquista”, 
cosa que vol dir que, a banda de beneir 
la victòria franquista com un mèrit i dret 
històric, dóna per fet que el poble català 
és un poble conquerit i sotmès, i que 
forma part d’Espanya per la força. Des de 
sempre vull dir, perquè, si no és així, hem 
d’entendre la Cruzada franquista com el 
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Almodóvar, signant del manifest federalista.

Carta a Pedro Almodóvar i els altres

Fa dos anys, Matthieu Delaporte i 
Alexandre de la Patellière van demostrar 
una intuïció formidable en el tractament 
d’una matèria tan delicada i incerta 
com és l’escriptura teatral, amb la qual 
sempre havien mantingut una distància 
prudent. Tenien una breu i acreditada ex-
periència com a guionistes i realitzadors 
cinematogràfics, però mai, abans del 
2010, no havien escrit res per a l’escena. 
A fi d’iniciar-se en la nova disciplina van 
imaginar una situació familiar, cordial al 
principi, però que aviat caldria que dege-
nerés en un ball de bastons salvatge. 

—I quin nom li posareu, al nen?
—Àdolf. Voldem que es digui Àdolf, 

amb accent a la A.
La pregunta innocent que el professor 

Pere Galí adreçaria al seu cunyat i amic 
íntim, Vicenç Orteu, hauria d’originar una 
resposta carregada d’amonal i d’efectes 
lesius generalitzats i perllongats fins a la 
fi de la funció. Està vist que a una criatu-
ra no se la pot inscriure en el registre civil 
amb el nom d’Àdolf, amb accent a la A, 
sense que la malifeta tingui conseqüèn-
cies dramàtiques per als progenitors del 
futur nadó i, de rebot, per als qui en el 
moment de la desventurada revelació es 
trobin vora seu. 

El nom, antecedent de Le prénom, la 
pel·lícula estrenada el 2011 pels dos 
novells dramaturgs, té cinc personatges: 
dos matrimonis joves i un músic d’or-
questra que toca el trombó. El cas és 

que, un cop la discussió entre Galí i Or-
teu, ha exhaurit els insults més irats per 
les dues bandes, cadascun dels reunits 
se sent encomanat d’un impuls irresis-
tible per etzibar un munt de retrets a la 
persona que li és més pròxima, és a dir, 
les dones als seus marits i a l’inrevés. 
Desfà l’aparellament d’improperis i de 
mastegots morals, el músic del trombó, 
el qual, al seu torn, és víctima d’una con-
demna violenta, quasi unànime, per culpa 
de l’amor secret que el té entretingut.

No parlaré de la vivacitat i l’enginy de 
la comèdia, traduïda i adaptada per Jordi 
Galceran, i menys frívola del que pot 
semblar a primera vista. Són virtuts que 
ja s’han comentat a bastament des que 
l’obra es va estrenar, just abans de Tot 
Sants, al Goya-Codorniu de Barcelona. 
El que crec que s’ha de subratllar de la 
posada en escena d’El nom, és la qua-
litat de la direcció de Joel Joan, alhora 
actor i primera figura del repartiment. 
Em refereixo, de manera específica, a la 
bona direcció d’intèrprets que exhibeix 
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Una gran direcció d’intèrprets



Warhol és el primer artista de la postmo-
dernitat. Inaugura el pop art, aprèn les lli-
çons de Marcel Duchamp i Salvador Dalí. 
Però, per sobre de tot, reprèn la tradició 
dels tallers artístics i l’adapta a l’època 
de la reproductibilitat mecànica.

Això és el que intenta explicar una mos-
tra fotogràfica a la planta baixa del Palau 
de la Virreina, a la Rambla de Barcelona. 
I ho fa rememorant la famosa, la mítica 
Factory de Warhol a Nova York. El seu 
model l’han seguit gent tant diferent com 
Jeff Koons o Damien Hirst. L’artista té 
una idea i actua com un arquitecte o el 
director d’art d’una revista. Dirigeix, ges-
tiona, i aporta un valor de marca. Les tas-
ques manuals són cosa d’ajudants, als 
quals pagava un dòlar l’hora... i gràcies.

Perquè, no ho oblidem, Andy Warhol 
era un artista de dretes, en un període 
en què tots els artistes eren d’esquerres. 
Ell explotava a canvi de fama, i a ningú li 
importava. Procedent de la publicitat, on 
s’havia guanyat un lloc important com a 
il·lustrador gràfic, fa el salt a l’art. L’èxit 
el sorprèn, però la clau de tot plegat rau 
en la seva figura, el fenomen “Warhol” 

–no oblidem que el jove Andrew Warhola 
encara no s’afaitava quan tots els diaris 
anaven plens dia sí dia també d’un artis-
ta anomenat Salvador Dalí–, que s’estén 
al disseny, la promoció de concerts, el 
cinema i l’edició d’una revista com In-
terview.

La mostra de La Virreina, aparentment 
caòtica, manté un cert ordre conceptual. 
Basada en la fotografia, irònicament el 
treball menys interessant és el del ma-
teix Warhol. Se’n mostren unes fotos 
intranscendents, sense gens d’interès, jo 
diria que expressament sense cap més 
interès que l’autoria. Quin valor deu tenir 
una fotografia d’algú que, per exemple, 
els deu darrers anys de la seva vida en 
va tirar unes 13.000?

A l’exposició trobarem instantànies de 
Cecil Beaton, Brigid Berlin, Nat Finkels-
tein, Jonas Mekas, Christopher Makos, 
Billy Name o Stephen Shore. La majoria 
han viscut de l’herència de la Factory. Ple-
gats, van desenvolupar la cultura de l’he-
donisme, d’un autisme no gaire diferent 
de la basca sartriana, de drogues, sexe 
i rock’n’roll, el triomf de la superfície. 
Poden semblar valors negatius, menys-
preables... però, creieu-me, són molt més 
realistes que les propostes situacionis-
tes i d’altres flagel·lacions polítiques que 
encara perduren.

www.ricardmas.com

moment en què Catalunya és sotmesa, i 
això dubto molt que us sembli bé, clar. El 
que m’agradaria saber és si considereu 
Catalunya un poble sotmès a la força o 
no, fos quan fos. I si hi esteu d’acord…

El que no em discutireu és que un 
poble sotmès a la força tingui el dret a re-
clamar la llibertat. I com que no ho fareu 
perquè és impossible que caigueu en un 
parany i una atrocitat com aquesta, hau-
rem de recordar que Catalunya i els altres 
pobles van formar el concepte d’Espanya 
de mutu acord, almenys en un primer mo-
ment, en igualtat de condicions i amb els 
mateixos drets. I com en tota transacció, 
o negoci, empresa, o matrimoni subjecte 
a dret, qualsevol d’ells ha de poder deci-
dir deixar de formar part del projecte per 
la raó que sigui, malgrat l’existència d’un 
document signat que anomenarem (si 
voleu) la Constitució. És un tema de ne-
gociació, de justícia, de llibertat, d’acords 
i de dignitat. I si les altres parts no volen, 
és el seu problema. S’ha de fer, i es pot 
fer. I prou. Canviarem la Constitució o no, 
però marxarem d’Espanya.

 Pedro, amics: Espanya no ha de ser 
per sempre eterna perquè sí, perquè no 
existeix des de l’inici dels temps. És tot.
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Andy Warhol davant el retrat 
oficial de Mao, a la plaça 
Tiananmen de Pequín, 1982. 

el muntatge, un aspecte que no sempre 
llueix com convindria. Les actuacions de 
Mireia Pifarrer, com a dona del professor; 
de Sandra Monclús, la que està a punt 
de parir l’Àdolf; de Xavi Mira, com a Pere 
Galí; de Lluís Villanueva, en el paper 
d’amant gata maula i la del mateix Joel 
Joan, no només són excel·lents actuaci-
ons personals sinó que desafien amb un 
encert total el joc de les rèpliques fulmi-
nants i el foc creuat d’unes discussions 
enceses, reveladores d’una direcció acto-
ral impecable, no massa freqüent.

Joel Joan, director i primera figura d’El nom.

Andy Warhol a La Virreina

Ricard Mas 
Peinado
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