
En aquest espai, hem parlat molt poc 
de música per a cinema, i que consti 
que és un tema que m’agrada especi-
alment. M’apassiona, fins i tot, perquè 
en el llenguatge musical de les bandes 
sonores hi reconec els trets distintius 
d’una de les característiques més origi-
nals i essencials de la música del segle 
XX, juntament amb el jazz i part del pop, 
però només una part. Vull aprofitar els 
reconeixements que arriben tot d’una a 
un jove compositor d’Alzira que es diu 
Arnau Bataller (té 35 anys, però no els 
hi faries) per a aplaudir el progrés espec-
tacular d’aquesta especialitat al nostre 
país. En pocs anys, els noms de José 
Nieto i Albert Iglesias han encapçalat 
unes generacions de creadors competi-

tius, brillants i autònoms entre els quals 
vull ressaltar els noms de Carles Cases 
i Ángel Illarramendi (principalment), i 
alguns altres com ara Roque Baños, 
Javier Navarrete, Juan Bardem i ara 
l’Arnau Bataller, com els més personals 
i ben definits. Durant decennis, gent de 
la categoria d’un Montsaltvatge, Berna-
ola, Luis de Pablo i molts més s’hi van 
dedicar, però en condicions deplorables: 
a vegades menystinguts per la societat 
de músics cultes, sovint maltractats pels 
productors i realitzadors –especialment 
per la ignorància– i sempre mal pagats 
i amb terminis inhumans per a lliurar la 
feina, condicionada, a més, per mitjans 
orquestrals de misèria i companyia. No 
és que ara els músics espanyols nedin 
en l’abundància i siguin pas gaire més 
respectats per la professió, però si més 
no s’han incorporat als moviments de la 
música internacional, com ho demostren 
els premis, els treballs a l’estranger i 
les seves partitures, que participen de 
conceptes sonors moderns, ambiciosos 

i que podem identificar millor com un 
llenguatge musical específic. L’Arnau va 
estudiar molt de temps a Califòrnia i ha 
conegut alguns dels mestres clàssics i 
els seus alumnes. I en tot allò que fa s’hi 
identifica aquesta herència molt ben as-
similada. És un músic expressiu, expan-
siu, que juga molt bé amb l’emotivitat so-
nora, descriu meravellosament i penetra 
subtilment en les subtrames psicològi-
ques de l’acció i la narració que il·lustra. 
Sap connectar immediatament, i sap 
mantenir la tensió sense monotonies ni 
reiteracions. Fa una música de textures 
múltiples, ràpides i instantànies, amb un 
bon sentit melòdic que atrapa i va per fei-
na, i situa l’espectador en un espai molt 
ben definit. Al servei del director, li per-
met de guanyar temps, sense por de les 
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 Tot d’una, Arnau Bataller….

Sol resoldre perfectament bé tota clas-
se de papers. No recordo que a Manel 
Barceló mai se li hagin fet retrets a 
causa d’una actuació seva poc satis-
factòria. Del gènere que sigui. Manel 
Barceló (Barcelona, 1953) és allò que 
se’n diu un actor complet. Darrere del 
treball de grup, integrat regularment en 
repartiments més o menys nombrosos, 
aquest intèrpret tot terreny no amaga, 
però, una predisposició per la feina tot 
sol, això és, el desig d’erigir-se en amo 
i senyor de l’escenari des d’on pugui 
captivar els auditoris amb uns exercicis 

de gran complexitat. Són propostes que 
van més enllà del monòleg brillant i de la 
imitació seriosa o caricaturesca. Fins el 
8 d’abril, aquest professional és a la Sa-
la Muntaner de Barcelona, on interpreta 
Els dolents de Shakespeare, una peça del 
dramaturg, actor i director anglès Steven 
Berkoff, de la qual Barceló fa un desafia-
ment enlluernador.

Des de la perspectiva del seu intèr-
pret, l’obra de Berkoff té un antecedent 
clar en Shylock, el text que Gareth Arm-
strong dedicà al jueu d’El mercader de 
Venècia i que Barceló representà l’any 
2000 en aquell petit cau a tocar del Born 
que era el Malic. Dirigit per Luca Valen-
tino, l’espectacle ratificava plenament 
l’autoritat de l’actor en les tècniques del 
one man show més arriscat, demostra-
des molts anys abans en el muntatge de 
La Tigressa i altres històries (1983), una 

peça escrita a quatre mans per Dario 
Fo i Franca Rame. Aquell havia estat el 
primer gran èxit personal de Manel Bar-
celó, passejat en gires de molts i molts 
mesos que van incloure una profitosa 
experiència transatlàntica.

És interessant de recordar que en els 
periòdics i cartells publicitaris, La Tigres-
sa s’anunciava moltes vegades amb una 
promesa curiosa: “Manel Barceló i 19 
més”, una al·lusió telegràfica al nombre 
de personatges que el còmic, ell tot sol, 
era capaç de dur a l’escena. Doncs bé, 
si ara, per a l’espectacle de la Sala Mun-
taner, s’hagués de fer servir el mateix 
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El dia de Sant Josep d’enguany es 
complirà el segon centenari de la Pepa, 
la primera constitució espanyola. Es va 
promulgar a les corts extraordinàries 
del 1812 a San Fernando, a la zona 
de Cadis, darrer reducte de resistència 
durant la guerra del Francès.

Ho podem reviure en un dibuix atribu-
ït a Bonaventura Planella, que il·lustra 
una d’aquelles ses-
sions al Teatre Reial 
de l’illa de León, a 
l’exposició “1812. 
Constitució, conflic-
tes, propaganda” 
organitzada al Palau 
Antiguitats de Barce-
lona. Es tracta d’una 
exposició força com-
pleta, amb nombro-
ses peces i gravats 
inèdits: hi trobarem 
al·legories emblemà-
tiques, fulletons polí-
tics, retrats d’herois 
de la guerra del Fran-
cès, caricatures fran-
ceses i angleses de 
tema napoleònic, destacables Desastres 
de la guerra, de Goya, i imatges gravades 
del conflicte a Barcelona, Saragossa i 
Madrid, entre més localitats. 

A l’exposició, també hi ha un manus-
crit inèdit de Magarola, on es relata el 
dia a dia de Barcelona durant la invasió 
francesa (1808-1814), que ocupa qua-
tre volums farcits de dades fonamen-
tals per a historiar aquest període fosc 
i agitat. El fet que més sorprèn, malgrat 
ser conegut del gran públic, són els 
gravats de Goya, sempre actuals. N’hi 
ha un que m’impacta especialment: 
l’inaugural Tristes presentimientos de lo 
que ha de acontecer, que retrata el que 
serà el to de la modernitat. Goya és, 
encara, tristament modern, actual. I la 
guerra del Francès, la mare de la guerra 

moderna, el conflicte de guerrilles. Ide-
ologies a part, no hi ha gaire diferència 
entre aquestes goiesques i les imatges 
fotoperiodístiques que ens arriben de 
l’Afganistan.

Coincideix amb aquesta exposició una 
altra, al CaixaFòrum de Barcelona, sobre 
Goya. I encara una tercera, en aquest 
mateix espai, sobre Delacroix. Quan el 
geni del Romanticisme emprèn el seu 
viatge al Marroc, tot passant per Espa-
nya, veu la realitat a través dels ulls de 
Goya. No és casualitat que sigui un dels 
primers artistes a tenir accés directe als 
gravats de l’aragonès, i un dels primers 
d’inspirar-s’hi.

Goya no era un romàntic, Delacroix 
sí. El Romanticisme no té res a veure 
amb l’amor que ens ven Hollywood. 
És un moviment totalitari, egocèntric, 
violent, impulsiu, purità, fill natural de 
la Il·lustració. És a l’origen de molts 
nacionalismes, però també a l’arrel 
del feixisme. També influirà el sistema 
capitalista de la revolució industrial. 
La globalització mateixa és filla del 
Romanticisme.

Els gravats de la guerra del Francès 
i moltes de les composicions de Dela-
croix són més violentes que un film de 
Tarantino o de Peckimpa. L’art total és 
fill de la guerra total. És la fi de la in-
nocència. Goya, però, retrata la realitat, 
Delacroix la recrea. Els somnis de la raó 
engendraran monstres...

orquestracions més complexes. Aquests 
darrers temps, s’ha imposat a la televi-
sió i al cinema catalans amb treballs que 
ja són de referència: les partitures de la 
sèrie Polseres vermelles, de les minisèri-
es Barcelona, ciutat neutral i Ermessenda 
i de films com Herois, les dues parts 
de La herencia Valdemar i dues joies 
recents: 14 días sin Victor i Lo mejor de 
Eva. “Molt bé, noi, ho fas molt bé!”, em 
surt de l’ànima de dir-li en vista d’aquest 
panorama d’encerts, que han detectat 
fora fronteres amb una rapidesa inespe-
rada (la majoria d’aquestes produccions 
no són conegudes fora del país). Premis 
i més reconeixement, fins i tot contra al-
guns dels compositors i bandes sonores 
més colpidors de la temporada. És clar 
que les ofertes li han de ploure i, per poc 
que ell pugui i li convingui, Arnau Bataller 
no trigarà ni dos anys a ser un habitual 
del cinema americà. I no ho dic sinó per 
a aventurar la hipòtesi que amb el seu 
nas han detectat ja un dels talents que 
poden acompanyar i definir la gran aven-
tura d’un cinema en transformació que 
vol ficar-se una altra vegada, de seguida, 
el públic a la butxaca. Amb l’Arnau, això 
és dit i fet!
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Don Joan, segons Delacroix. A l’escena, el nom que surti del barret 
serà el següent candidat a ser devorat per la tripulació. Hi ha res més 
actual?

argument, caldria dir “Manel Barceló i 80 
més”. Algú que l’ha comptat, m’assegura 
que aquest és el personal que l’actor fa 
desfilar per Els dolents de Shakespeare, 
és a dir, que hi veiem els malvats i les 
seves víctimes, els malvats i els seus 
servents i tota la parentela. Una multitud 
de més de vuitanta personatges, homes 
i dones, que Barceló recrea sense aju-
da de ningú ni de cap disfressa. És un 
fregolisme galopant d’una hora i mitja i 
que inclou fragments dels originals de 
Shakespeare que l’actor ha de dir amb 
absoluta gravetat, lluny de qualsevol 
registre lleuger o festiu, com si interpre-
tés el clàssic. Iago, Ricard III, Macbeth, 
Shylock, Claudi, l’oncle de Hamlet, els 
al·lucinats de la Nit de Sant Joan... La 
desfilada és magnífica. Subjugadora. I 
no tan sols ens captiva i ens diverteix el 
treball superb de Barceló. Dirigida sàvia-
ment per Ramon Simó, l’obra aporta les 
mirades crítiques de Bekoff que ens per-
meten d’entendre millor Shakespeare. 
Es pot demanar més? 

Maleït romanticisme!

Ricard Mas 
Peinado

1449ET076,077-FET.indd   21449ET076,077-FET.indd   2 15/3/12   09:59:4515/3/12   09:59:45


	1449ET076,77

