
Tocava escriure una altra reflexió sobre 
política i polítiques culturals, una altra 
temptadora interpretació dels fets des-
comunals i perversos que estem vivint, 
però amb la velocitat dels fets actuals 
entre el moment de picar l’article (podem 
dir-ho així, encara?) i la seva publicació 
i lectura pot haver canviat tant i tantes 
vegades el panorama, que un mínim de 
prudència m’exigeix esperar un parell 
més de setmanes, quan les vacances 
d’estiu, els Jocs Olímpics i la lliga de 
futbol imminents ens sotmetin a la llei 
irresistible dels opiacis. Serà llavors, 
quan tot sembli respirar a un altre ritme, 
que convindrà recordar a tothom que la 
vida és un miratge i que els problemes 
posposats acabaran surant i fent molt de 

mal, potser massa aviat. Quina mandra, 
doncs, ara, haver de recordar-vos que ja 
fa setmanes que us vaig prevenir dels 
dos mals essencials de la legislatura 
actual: Rajoy és una persona i represen-
ta un pensament que odien dues coses 
per damunt de tot, Catalunya i la cultura 
(de què va ser ministre, recordeu-ho, en 
un dels seus moments de tràmit cap al 
seu destí). Rajoy sap molt bé que la Cul-
tura i molt en particular el cinema, no se 
l’estimen gens, però gens ni mica. I Ca-
talunya… molt menys del que voldria. I a 
més, li van barrar el pas a la presidència 
a l’últim moment, en aquella nit ensordi-
dora de missatges de telèfon mòbil, i allò 
mai no ho ha oblidat. Gallegament es va 
prometre a si mateix que tard o d’hora 
arribaria al cim, i llavors… ah, llavors!... 
Cinema… Cultura… Catalunya…! Sense 
compassió! Sense pietat. Sense mirar a 
la cara. No m’estimeu? Jo menys, i com 
ara mano jo, foteu-vos! I per la part que 
ens toca, els ministres que havien de 
vetllar pels interessos han dit amén i mu-

tis pel fons de l’escenari. La política i la 
submissió als dictats d’Europa i les grans 
finances s’han exercit per una inspiració 
de venjança, i quan ens adonarem la 
terra serà cremada i els cavalls d’Àtila no 
hauran deixat un bri d’herba. Els quatre 
Rajoys de l’apocalipsi.

Doncs, quina mandra! Us parlaré millor 
d’Eric Sykes, un còmic antiquat anglès i 
que tot just ara ha mort, després de su-
portar moltes vegades les dents separa-
des de Terry-Thomas i les seves traïdori-
es, i d’haver visitat una vegada el cinema 
espanyol: a Los otros d’Amenábar era 
Mr. Edmund Tuttle, el masover fantasma 
de la mansió de la Kidman; aquell vellet 
espingarda ja una mica carregat d’espat-
lles, sí. Gran actor de repartiment i de rà-
dio. La masovera era una de les grans de 
l’escena dublinesa ara i sempre, Fionnula 
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‘Rajoy 2, The Exterminator’

A l’hora d’escriure aquestes línies –18 
de juiol–, quan al Grec 2012 li queden 
encara per cremar alguns cartutxos 
importants, no és fàcil endevinar quin 
balanç es farà d’aquesta primera edi-
ció del Festival de Barcelona que ha 
dirigit Ramon Simó. Pel que fa a l’inte-
rès que han suscitat els espectacles, 
i després d’assistir a unes quantes 
estrenes i veure sovint massa seients 
desocupats, no sembla gaire arriscat 
pronosticar un cert descens del públic 
teatral, el qual possiblement acusi els 
efectes de la crisi, molt més que no 

pas el públic de concerts i recitals, 
per tradició, fidel seguidor del progra-
ma musical.

La revisió crítica de l’oferta que en 
facin els responsables confirmarà, 
sens dubte el risc que comporten les 
estrenes absolutes, amb resultats 
imprevisibles en molts casos. És clar, 
que Senyoreta Júlia encapçalada per 
un repartiment amb Julio Manrique i 
Cristina Genebat, funcionaria molt bé, 
no seria cap sorpresa. Sí que ho va 
ser, en canvi, el galimaties que oferí 
un grup tan solvent com Q-Ars Teatre 
amb Udol, un text de Marilia Samper. 
El que volia ser una reflexió al voltant 
del procés de creació artística, es 
convertia als cinc minuts en un inex-
tricable garbuix de frases solemnials 
que no servien per a bastir cap dis-
curs coherent. La mateixa companyia 

ho va admetre i sembla ser que Udol 
es refarà de dalt a baix, per fer tem-
porada a La Seca.

Tampoc no era previsible la catàs-
trofe que va suposar l’estrena de 
Viatges –força aplaudida, val a dir– no 
perquè les coses que se sabien de 
la proposta que dirigiria Ferran Audí 
fossin molt tranquil·litzadores, sinó 
pel fet que el projecte comptava amb 
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Eric Sykes

El principi d’Arquimedes.
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Podem no coincidir, però jo sóc del parer 
que el gran art sempre és correspost per 
una gran potència econòmica. Va ser el 
cas d’Egipte i Roma a l’antiguitat, de 
França al segle XIX, i dels Estats Units 
al XX. Londres, lligada a la City, n’és un 
altre exemple. Els Young British Artists 
sorgits a principi de la dècada del 1990 
no són una simple flor d’estiu.

Es tracta d’artistes nascuts a l’entorn 
del 1966, la primera generació que es 
va criar davant del televisor mentre els 
seus pares cercaven la llibertat sota 
les llambordes. Han superat la grip 
situacionista, 
el xarampió 
concep tua l 
i els consti-
pats videoar-
tístics. Tenen 
aquests cor-
rents interio-
ritzats, però 
han desenvo-
lupat anticos-
sos... També 
admiren els 
mestres de la 
gran pintura 
tradicional. I 
els seus ide-
als passen pel tamís gruixut d’un cinis-
me desacomplexat.

Aquí, però, el discurs estètic encara 
rau en solucions postsituacionistes i 
instal·lacions somníferes. Ens queixem 
que les institucions no donen prou 
suport a l’art, i no ens recordem dels 
col·leccionistes particulars. La majoria 
coincideix que una pintura llueix molt 
més que una instal·lació. I és menys 
invasiva. A la Gran Bretanya, com a 
mínim, són més variats en les seves 
propostes, i la gent compra.

Aprofito per a dir això amb motiu d’una 
gran exposició a la galeria Cadaqués-
Huc Malla, titulada –en alemany–, “Min-

derwertig gemälde”, que significa més 
o menys ‘pintures inferiors’. Es tracta 
de nou pintors del Regne Unit, dos dels 
quals van formar part dels Young British 
Artists: els germans Chapman –Jake i 
Dinos (1966 i 1962)–, Nelson Diplexci-
to (1966), Marcus Harvey (1963), Dan 
Hays (1966), Anne Ryan (1964), Colin 
Smith (1953), John Stark (1979), James 
White (1967) i Mark Wright (1962).

Podríem afirmar ben bé que aquesta 
invasió britànica segueix les passes de 
Richard Hamilton, habitual de la galeria 
Cadaqués quan era regida per l’històric 
Lanfranco Bombelli. Com a mostra de 
respecte, han creat la majoria de les 
obres expressament per a l’exposició, i 
els germans Chapman han posat la cire-
reta produint un cartell espectacular. 

Malgrat la diversitat d’estils, endevi-
narem punts de coincidència: aposta 

per la figu-
ració, detalls 
gairebé pre-
ciosistes, re-
ferencialis-
me històric 
i un vernís 
catòdic com 
a rerefons 
cultural. Els 
g e r m a n s 
C h a p m a n 
inter venen 
pintures an-
tigues amb 
irreverència 
contrastada, 

John Stark recrea l’esperit mistèric de 
Zurbarán amb contínues referències a 
l’apicultura, James White apel·la a la de-
semparança espiritual mitjançant natu-
res mortes en blanc i negre que retraten 
amb precisió fotogràfica racons d’hotel, 
Marcus Harvey passeja els conflictes 
de la multiculturalitat per finestrals de-
formadors –les seves talibanes nues no 
deixen indiferent–, Marc Wright recrea 
Alexandr Sokurov i Richard Hamilton en 
melancòlics contrallums paisatgístics, i 
acabo aquí perquè no acabaria mai...

En resum, som davant d’una de les 
millors exposicions d’aquesta tempo-
rada.

Flanagan, que ha tornat no fa gaire per a 
rodar amb Roger Gual Menú degustació. 
També la teniu en cartell fent de la mare 
de Brendan Gleeson a la sensacional El 
irlandés: malalta de càncer el fill li deixa 
beure una glopada de whisky clandestí, i 
el gest de plaer al límit d’aquesta bella 
dama és una d’aquelles imatges que fan 
reverenciar una pel·lícula. Fionnula viu, 
però han mort també: l’altra gran fera de 
dents separades, Ernest Borgnine (amb  
el millor paper de dolent que mai va fer, a 
El emperador del Norte d’Aldrich!!!). I tam-
bé la gran Celeste Holm, allò que se’n 
diu una dona amb classe, amb un Oscar 
per La barrera invisible de Kazan: un film 
sobre el racisme antijueu incrustat a la 
societat americana, que es va poder fer 
perquè el patriarca Zanuck mantenia una 
actitud molt liberal en els temes més 
compromesos. Per cert que també ha 
mort el seu fill, Richard D. Zanuck, el 
productor de Tiburón, que va conèixer 
Celeste Holm aquells anys en què el cine-
ma era polític i volia defensar uns ideals. 
Tal com ara volia fer-ho a Espanya, i tots 
l’han traït. Rajoy no, perquè Rajoy sempre 
practica el principi “a l’enemic, ni aigua”. 
Extermina i cierra España!!
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l’assistència de José Sanchis Sinis-
terra, home que hi havia d’aportar la 
seva reconeguda saviesa dramatúrgi-
ca. Les raons per les quals no s’hih 
van veure els bons efectes d’aquesta 
col·laboració, són, ara per ara, un 
misteri. El fet és que l’obra, basada 
en l’últim llibre d’Eduard Punset, Viaje 
al optimismo, no s’aguantava per cap 
lloc. Una suposada “òpera qüàntica” 
en què es parla d’universos paral·lels 
i de tecnologies 2.0, era interpretada 
d’una forma baladrera i caòtica, sen-
se cap mena d’emoció.

Després d’aquella malifeta titulada 
Bang Gang, molts podíem malfiar-nos 
de Josep Maria Miró i Coromina i del 
seu últim text, El principi d’Arquime-
des. En aquest cas, però, la sorpresa 
fou la contrària. Dirigida per ell mateix 
i amb una imaginativa escenografia 
d’Enric Planas, és un història sobre 
un cas de possible pederàstia per-
fectament construïda i interpretada. 
Un deu.

Superioritat de la pintura britànica

Ricard Mas 
Peinado

Death of the Ego in the Tomb of the Living, de John Stark.
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