
En la segona etapa d’aquest viatge cap 
a les relacions sentimentals entre les 
ciutats i el setè art, tots els camins del 
cinema ens porten cap a Roma. No he 
dubtat mai que si preguntes quin és el 
país que ha fet més bon cinema, tothom 
et respondrà els Estats Units, però reivin-
dico un empat tècnic amb l’italià. I Roma 
és la capital d’aquest imperi. Són en ple-
nes Vacances de Ferragosto; de manera 
que no fem una Escapada com Gassman 
i… anem-hi! Ròmul i Rem hi van néixer i 
la van crear, i el cinema italià va quedar 
definitivament instal·lat en la història 
amb la monumental Cabiria de Pastrone, 
de manera que amb els pèplums i els 
films de l’antiguitat hem de començar 
a fer rodar els segles. Si travesseu el 

Rubicó seguint les pautes fellinianes de 
Roma us trobareu milers d’emperadors, 
messalines, cristians devorats per les 
feres i gladiadors de pells untoses amb 
faldilletes. La colla la presideixen Steve 
Reeves i Bartolomeo Pagano, el Maciste 
del 1914, tutor de tots els Ursus, Hèrcu-
les i Goliats. El tour ha de passar pel circ 
de Ben Hur, pel Coliseu digital de Gladia-
tor i pel Fòrum de Samuel Bronston a La 
caiguda de l’imperi Romà, instal·lat a Las 
Matas, als afores de Madrid, on Richard 
Lester el va recuperar per a la paròdia 
decadentista sensacional que va ser Gol-
fus de Roma. Només teniu set dies per 
a voltar lliurement per Roma. Així doncs, 
malgrat les llambordes, us recomano 
una Vespa. Pot ser la de Nanni Moretti a 
Caro Diario, però com que venim del clas-
sicisme val més que sortiu del Coliseu 
amb Gregory Peck i la princesa Audrey 
Hepburn de Vacances a Roma, amb visita 
obligada a la mateixa Bocca della verità 
que anys més tard acariciaran Robert 
Downey júnior i Marisa Tomei a Only You. 

Un petit racó encantador d’una ciutat que 
no te l’acabes mai. Poseu, doncs, música 
d’Angelique Kidjó i aneu fent parades: 
amb Warren Beatty i la senyora Stone en 
una Piazza di Spagna primaveral. Amb 
l’arquitecte Boullée i Peter Greenaway a 
Piazza del Popolo, Villa Adriana i el pastís 
de noces del monument a Víctor Manuel. 
Amb la Tosca d’Imperio Argentina a Sant 
Andrea del Valle, al Palazzo Farnese i a 
Castel Sant’Angelo. I si teniu la santa pa-
ciència de fer la cua a la Capella Sixtina, 
recordeu les baralles de Charlton Heston 
i Rex Harrison a El turment i l’èxtasi. Fugiu 
dels xous vaticans amb porpres i sandàli-
es dels pescadors i reserveu taula per a 
sopar en un dels terrats incomparables 
on es troben els personatges de La ter-
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La Roma del cinema

El balanç provisional del Grec 2012, 
que es va acabar la setmana passada, 
no és gens bo. S’hi van vendre 55.604 
entrades de pagament, un descens 
molt fort en relació amb el Grec 2011, 
quan se’n van vendre 98.392. La situ-
ació econòmica actual fa que quedin 
cada vegada més allunyades aquelles 
temporades estiuenques que enregis-
traven més de 100.000 espectadors 
desfilant religiosament per taquilla. 
De tota manera, la diferència entre 
les localitats venudes enguany i les de 
l’any passat foren una dada poc signi-

ficativa si l’ocupació dels recintes que 
s’han utilitzat per al festival no hagués 
sofert, també, una forta davallada, 
concretament d’un 12%. Els locals del 
Grec 2011 es van omplir d’un 66% 
mentre que els de l’últim Grec només 
s’han ocupat d’un 54%.

Hi ha, certament, raons que expli-
quen en part aquest balanç negatiu. 
La més determinant deu ser la durada 
de la celebració espectacular i musi-
cal: una mica més de quatre setma-
nes el 2012 i, en canvi, set el 2011. 
Hi insisteixo: la crisi que s’arrossega 
des del 2008 s’acarnissa especial-
ment en l’economia d’unes classes 
mitjanes i populars que tradicional-
ment s’havien mostrat força encurio-
sides per l’oferta teatral i musical del 
Grec, i que, a hores d’ara, es troben 
obligades a filar prim en les mesures 

d’estalvi familiar. No s’ha de me-
nystenir, tampoc, el fet que el festival 
d’aquest estiu ha estat de traspàs, 
un festival frontissa que ha recollit la 
feina de l’etapa dirigida per Ricardo 
Szwarcer per a posar-la sota els crite-
ris de Ramon Simó, el nou director. I, 
en fi, el relativament poc temps que 

TEATRE

Després de l’últim Grec

Joan-Anton
Benach
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Conjunt cultural del Palau de l’Agricultura de 
Barcelona, a tocar del Teatre Grec.

A. Hepburn i G. Peck a Vacances a Roma.
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La setmana passada els diaris celebra-
ven la necromàstica de Marilyn Monroe, 
la gran estrella de Hollywood que va 
entrar als museus d’art gràcies a Andy 
Warhol.

Però això de les estrelles ve de lluny. 
Tan lluny com l’any 8 dC, quan un pu-
blicista anomenat Publi Ovidi va rebre 
l’encàrrec de divinitzar Juli Cèsar. 
A Les Metamorfosis, Ovidi repassa-
va la mitologia grega i concloïa tot 
convertint Cèsar en un estel.

Hollywood, barri farcit d’escrip-
tors cultes, va recuperar la idea 
d’Ovidi per a promoure els actors 
de cinema. L’Olimp s’havia tras-
lladat de Grècia a un turó proper 
al Pacífic i la Caput Mundi, a Nova 
York.

És allí on un altre publicista 
ambiciós va fer el salt a l’art: 
Andy Warhol, fill d’humils emi-
grants eslovacs, es reinventava tot 
pintant repetitives natures mortes 
de bitllets de dòlar, ampolles de 
Coca-Cola i llaunes de sopa Camp-
bell’s.

Warhol havia conegut Marilyn. I 
la notícia de la seva mort l’impressio-
nà. Tant que va córrer a comprar una 
foto promocional i va estrenar procedi-
ment: la serigrafia.

Amb la foto de Marilyn, Warhol re-
alitzava un exorcisme. L’artista tenia 
por de les malalties i la mort, alhora 
que desitjava convertir-se en estrella 
de l’art. Les seves impressions des-
curades eren acolorides de la mateixa 
manera que els gravats populars del 
segle XIX.

La fama pòstuma de Marilyn va acon-
seguir que Warhol realitzés la seva 
primera exposició en una galeria impor-
tant de Nova York. I el seu retrat va fer 
la volta al món.

Warhol era un bon deixeble de Dalí. 
Sopaven junts molts diumenges. Dalí 

havia estat el primer artista a pintar 
una ampolla de Coca-Cola. Tots dos 
adoraven els diners i la fama, i temien 
la mort.

Deu anys més tard, Dalí superarà 
Warhol amb el seu retrat de Marilyn-
Mao. Un encàrrec al fotògraf Halsmann 
amb motiu del viatge de Nixon a la molt 
comunista Xina. Imagineu-vos la icona 
cultural més significativa d’occident fo-
sa amb el líder del país més poblat del 
món, timoner d’una revolució cultural 
devastadora.

La Marilyn-Mao de Dalí es va plasmar 
a la coberta d’un número especial de la 

revista Vogue i en un autoretrat dalinià, 
en forma de collage. Aquest retrat tindrà 
un curiós trajecte: confiscat a l’aeroport 
de Miami a uns narcotraficants colom-
bians, el 1995 serà posat en subhasta 
pel Servei Postal dels Estats Units. Se’l 
va adjudicar un acabalat advocat jueu 
de Pensacola per 110.000 dòlars. La 
raó: la seva dona es deia Marilyn.

Més artistes van retratar Marilyn: 
Rosenquist, Mel Ramos, Richard Lind-
ner, Robert Indiana... Tots, però, en el 
vessant d’icona sexual. La Marilyn de 
Warhol és la més recordada, i això té 
una senzilla explicació: sota una apa-
rent superfície frívola, ens fa pensar en 
la fugacitat de la vida.

www.ricardmas.com

razza o Una jornada particular de Scola, 
i el monsenyor Christopher Reeve amb 
la monja Geneviève Bujold. Els millors 
sopars, al Trastevere, amb tramvies entre 
les taules disposades al carrer per Felli-
ni i Danilo Donati al film definitiu de la 
capital somniada, amb les desfilades de 
moda eclesiàstica, el Teatre Barafonda i 
les pintures romanes destruïdes per l’en-
trada de l’atmosfera en les obres del me-
tro interminable! A Roma, la més romana 
de les actrius, Nannarella Anna Magnani 
s’acomiada i fa anar a dormir Federico, 
que es va oblidar de l’equivalent masculí, 
el més romà dels actors, Albertone Sordi. 
Tot Fellini menys I vitelloni i part d’Amar-
cord, dels orígens a Rímini, és Roma. La 
Roma de panxa i sensualitat del plató 
núm. 5 de Cinecittà, que ara volen fer ho-
tel, on completà aquella La dolce vita dels 
paparazzi a Via Veneto, o del 8 1/2 i els 
seus ermots plens de lladres de bicicle-
tes. Però ho deixarem estar a l’únic lloc 
possible, a la Fontana di Trevi de Marcello 
i Anita on les tres turistes americanes de 
Three Coins in the Fountain llançaven la 
moneda a la font d’esquena per damunt 
l’espatlla dient: “Signora Fontana, voglio 
tornare a Roma!”
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aquest ha tingut per a endegar una 
primera edició del certamen, no deu 
haver permès, suposo, de cobrir tots 
els aspectes –d’organització, progra-
mació i promoció– que tenia in mente 
el professional del teatre que tot just 
s’estrenava.

Ara convé, és clar, d’encertar el di-
agnòstic correcte dels mals que s’han 
patit, més enllà de les observacions 
òbvies fetes a cop calent. Això, i, tot 
seguit, definir la línia que vol seguir el 
Grec en un futur immediat. Sense cap 
ànim de ficar-me on no em demanen, 
crec que en aquesta reflexió s’ha de 
fugir del voluntarisme polític ingenu 
que delataven els escrits del tinent 
d’alcalde de Cultura i de l’alcalde de 
la ciutat mateix, inclosos en el progra-
ma general de l’última convocatòria. 
Parlar del “festival de tots” o de “la 
ciutat com a escenari” són idees tòpi-
ques que poden servir per a una vila 
espavilada, però no per a una capital 
de més d’un milió i mig d’habitants.

Eterna Marilyn

Ricard Mas 
Peinado

Una de les nombroses Marilyns serigrafi ades per Andy 
Warhol el 1962.

EL
 T

EM
PS

1469ET060_061-FET.indd   21469ET060_061-FET.indd   2 2/8/12   12:26:262/8/12   12:26:26


	1469ET060,61

