
Damiselas en apuros és el títol espa-
nyol, voluntàriament demodée, que li 
han posat a Damsels in distress de 
Whit Stillman (la seva primera pel·lícula 
després de la massa llunyana The last 
days of disco, del 1998, que va seguir a 
Barcelona i a la més dandy de totes les 
pel·lícules del cinema independent de 
la dècada dels noranta, Metropolitan), 
i Damsels in distress és el titol que 
pren en préstec d’un antic musical del 
1937 amb Fred Astaire i Joan Fontaine, 
A damsel in distress, aquí Señorita en 
desgracia; més clar impossible. Fins i 
tot li ha abduït una de les cançons dels 
germans Gershwin, “Things are looking 
up!”, que tot el cast del film (presidit 
per l’espectacular Greta Gerwig, i la im-
pertinent però elegantíssima Megalyn 

Echikunwoke, nom que als anys trenta 
haurien inmediatament substituït per 
Vicki Lester, diguem-ne, per facilitar-li 
la carrera) ballen al voltant d’un estany 
amb flors, violes i rosers florits, i un 
look molt, molt pròxim al final de Funny 
face del mateix Astaire i Audrey Hep-
burn: una declaració de principis.

Perquè Damiselas en apuros és una 
paròdia-homenatge deliciosa als ideals 
de la més cursi de les imagteries ame-
ricanes, la que només poden protago-
nitzar tres noies amb noms de flors 
(Violet, Rose i Lily) com les fades de La 
bella dorment de Disney (Flora, Fauna i 
Primavera), encarregades de redreçar la 
Seven Oaks University, tan semblant al 
Harvard on havia estudiat Whit Stillman, 
a partir d’un Centre de Prevenció dels 
Suïcidis al qual es veuen inclinats els 
noiets: una colla de mascles deprimits 
per la seva  beneiteria existencial i els 
seus bodies predestinats a fer l’olor cor-
poral més indesitjable, la clàssica bar-
reja de testosterona, cervesa i mitjons 
d’una setmana, que poden detectar les 

nostres heroïnes ultraperfectes, intel-
ligents, segures de si mateixes (tot i que 
confonguin l’Strauss dels valsos amb el 
Richard Strauss de Zarathustra!), i que si 
un dia arriben a treballar a Prada potser 
coneixeran Anne Hathaway o Emily Blunt 
(o es convertiran directament en elles).

Damiselas en apuros és la quinta es-
sència del cinema esnob conscient de 
ser-ho i que no ho amaga, i que es riu 
de si mateix, i de totes les tradicions 
d’una high class excessivament recent, 
però optant per una desinhibida capaci-
tat d’expressar-se en femení. En aquest 
sentit, Whit Stillman, aconsegueix firmar 
la nova versió de Las vírgenes suicidas 
de Sofia Coppola, amb unes heroïnes 
que s’entendrien de meravella amb la 
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Damiselas en apuros, títol que és tota una 
declaració de principis.

Damisel·les i pistoles

Feia deu anys que no pujava a un es-
cenari i m’ha semblat entendre que, 
en la seva represa teatral, Lali Barenys 
(Barcelona, 1968) s’ha volgut ben cal-
çar per no fer cap pas en fals. I no sols 
per això. També, n’estic segur, per co-
municar als qui la coneixíem de temps 
enrere, que la llarga pausa li havia servit 
per a posar al dia una notable quantitat 
de recursos que en el seu moment no 
havia pogut exhibir. 

Jo la recordo en el darrer muntatge 
que Ricard Salvat va fer de Ronda de 

mort a Sinera (Teatre Lliure, 2002) en 
un paper necessàriament modest, atès 
el repartiment tan nombrós que exigia la 
memorable dramatúrgia salvatiana dels 
textos d’Espriu. I penso que, de cara a 
l’assoliment d’un relleu públic i profes-
sional, aquell paper potser no diferia 
gaire d’altres que havia defensat amb la 
mateixa solvència i discreció, o dels que 
va tenir com a protagonista, en obres 
estrenades, però, en el circuit alternatiu 
i marcadament minoritari com podia ser 
Separacions d’Ever Blanchet (Versus).

Pòlvora, confitura és el títol de l’es-
pectacle que l’actriu acaba de presentar 
al Círcol Maldà i que es nodreix de cinc 
contes de Ramon Erra. Nascut a Vic fa 
quaranta-sis anys, Erra és un escriptor 
d’un estil molt original, potent i acolorit 
i que des que es donà a conèixer amb 

Operació Gàbies Buides el 2001, ha 
publicat dues novel·les i sis aplecs de 
contes o relats breus. Els materials 
de Pòlvora, confitura que Lali Barenys 
ha convertit en uns monòlegs espurne-
jants, plens de contrastos formidables, 
provenen dels llibres La flor blanca de 
l’estramoni i Pòlvora del 4 de juliol. Per 
bé que les cinc històries que l’actriu ha 
interpretat en la intimitat escènica de 
la sala Maldà tenen un marcat accent 
rural o contenen anècdotes substancial-
ment pobletanes, la tria que se n’ha fet 
permet un admirable desplegament de 
registres, per tal com els personatges 
principals dels contes són ben distints 
els uns dels altres. És una galeria de 
tipus molt ben definits per l’autor i on la 
innocència i la crueltat, l’humor casolà 
i la coïssor dramàtica –tràgica alguna 
vegada–, Lali Barenys ha sabut barrejar 
amb l’instint de les professionals més 
experimentades. A partir dels textos 
esplèndids de Ramon Erra, l’actriu s’ha 
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En aquest país continua sent un miracle 
que t’elogiïn i no t’hagis mort. Això és 
el que va succeir la setmana passada 
al Foment de les Arts Decoratives, de 
Barcelona. O sigui, es va retre homenat-
ge a un home en plenitud de facultats... 
I a sobre, s’ho mereixia!

Em refereixo a en Daniel Giralt-Mira-
cle, un historiador de l’art que ha estat 
al capdavant d’una pila 
d’iniciatives fonamentals, 
en la construcció del patri-
moni viu del nostre art: va 
encapçalar des de la seva 
fundació el Servei d’Arts 
Plàstiques del Departa-
ment de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya. No 
oblideu que, cap al 1981, 
les institucions artístiques 
del nostre país estaven 
per articular.

Entre el 1987 i el 1989, 
va dirigir la Fundació Cai-
xa de Catalunya. Si La 
Pedrera és avui propietat 
d’aquesta Fundació, i ha acomplert un 
paper didàctic fonamental en la difusió 
gaudiniana, és gràcies a la visió ago-
sarada d’un sol home, que el 1995 va 
concebre l’excel·lent Espai Gaudí. El 
1989 va començar a dirigir el MACBA, 
però la seva visió no la compartiren 
per alguns dels impulsors d’aquesta 
iniciativa i va haver de plegar el 1994, 
poc abans d’obrir portes. Així ens va... 
Ah! I el 2002 va comissariar l’Any Gau-
dí. Un esforç que gairebé se l’endú a 
l’altre barri.

Però el que determina la grandesa de 
Daniel Giralt-Miracle no és el seu currí-
culum. És la seva capacitat d’iniciativa 
i de lideratge. Un lideratge generós i 
obert. M’explicaré: els qui conegueu 
aquest sector, sabreu que per desgrà-
cia quan algú ocupa una posició més 
o menys superior, exerceix de tap per a 

barrar el pas del talent, convertit així en 
amenaça. Som en un país de sardanis-
tes i castellers, però quan parlem d’alta 
cultura, tots ens convertim en caïnites, 
tan individualistes que, si poguéssim, 
apunyalaríem la nostra pròpia ombra.

En Daniel ha respectat sempre els 
mestres, i ha apostat pels joves. Si 
consultéssim els equips que ha muntat 
per a dirigir una institució, o per a co-
missariar una exposició, descobriríem 
una filosofia meritocràtica sense con-
cessions. D’altra banda, és un diplomà-
tic prou hàbil per a convèncer i treballar 
amb tècnics i polítics de qualsevol 
signe.

En Giralt-Miracle estava sincronitzat, 
des del dia del seu naixement, amb el 
batec cultural d’aquest país. No debades 
el seu pare, Ricard, fou excels pioner de 
les arts gràfiques i el disseny. I encara, 
procedent d’una família amb arrels pro-
testants, ha exercit de predicador.

El 1966, l’any que jo vaig néixer, va 
iniciar la seva activitat com a crític 
d’art. Estava molt cofoi de veure el seu 
nom en fum d’estampa... fins el dia que 
una veïna, tot fregant el passadís, va 
fer una estesa de papers per no trepit-
jar el mullader. Entre aquells papers hi 
havia un article seu.

Ho va copsar de seguida, amb humi-
litat i esportivitat. I ho va copsar tan bé 
que encara és al peu del canó, fregui 
qui fregui...

www.ricardmas.com

seva Maria Antonieta; i qui no entengui 
la sinceritat i el deliri que conté, que 
s’ho faci mirar, penso!

Potser seria la pel·lícula més feme-
nina dirigida per un home en temps 
recents, si no fos per la nova de Cesc 
Gay, que s’estrena simultàniament, Una 
pistola en cada mano, on les diverses 
històries que ha contraposat tornen a 
parlar, com li agrada a ell, de les relaci-
ons de parella, les fidelitats i mentides, 
les separacions i els ridículs d’unes 
amistats perilloses que coneix molt bé 
i que l’embolcallen. Només que en els 
sorprenents dilemes paradoxals que 
exposa, amb uns diàlegs Top 10, tots 
els personatges masculins (Darín, To-
sar, Cámara, Noriega, Mollà, San Juan, 
Sbaraglia i l’indispensable Eduard Fer-
nández) resulten patètics, desbordats, 
inútils emocionals i estrategues lamen-
tables, davant la seguretat, raons i sos-
tenibilitat de les noies (Watling, Candela 
Peña, Guillén Cuervo, Clara Segura). Un 
acte de valentia i autocritica generacio-
nal impressionant d’un director que ca-
da vegada ho fa millor i fa molt que ho 
fa molt bé. Però d’Una pistola en cada 
mano, en tornarem a parlar la setmana 
vinent!
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Giralt-Miracle, amb micròfon, al seu estudi, ara fa tot just dos 
anys. L’acompanyen Ferran Mascarell i Vicenç Altaió.

fet responsable de tot: de la idea, del 
guió, de la dramatúrgia, de la interpreta-
ció, naturalment, i de la direcció. Trobo 
que són moltes coses per a escapar 
del risc d’una rentrée com la seva. Crec 
que la mirada des de fora d’un director 
suficientment expert hauria corregit al-
guna pinzellada massa estrident amb la 
qual caracteritza algun personatge i, per 
descomptat, el to una mica infantil, una 
mica ensucrat de les introduccions als 
contes monologats.

Lali Barenys, en Pòlvora, confitura.

Un miracle cultural

Ricard Mas 
Peinado
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