
M’agradaria molt compartir amb tots 
aquells de vosaltres que heu sentit 
alguna esgarrifança especial amb Lou 
Reed, la seva música i les seves pan-
dèmies emocionals, una passió: de tot 
el cinema on va intervenir, fos en com-
panyia de Paul Auster i de Wayne Wang, 
però especialment de tots aquells que 
el van injectar a les seves bandes sono-
res, resta al marge un títol indiscutible 
que els gens magnànims distribuïdors 
espanyols de cinema no van considerar 
prou comercial per a importar-lo. El tro-
bareu, això sí, en el destí il·legal dels 
tresors que us han furtat, i també en 
alguna cistella de la compra als núvols 
internacionals: es diu Berlin.

Berlin, com el disc maleït de Lou 
Reed del 1973. Berlin, com la capital 

mundial dels cabarets letals que van 
transgredir les normes de l’statu quo 
en el món de l’espectacle. Berlin, com 
la dolça llet dels putos que Fassbinder 
va dispersar després de consagrar-los 
en les seves cerimònies autodestruc-
tives.

Berlin és una pel·lícula de Julian 
Schnabel. La va fer el 2007, en una 
rifa al fresc al laboratori de Manhattan, 
apuntalada en el seu Basquiat i en el 
seu Antes que anochezca, gairebé gra-
fitejada als genitals universals de Joe 
Dallesandro. 

Un any abans, aquest Berlin concep-
tual i d’un simfonisme innovador i terro-
rista, que va terroritzar el món del rock 
(molt més conservador, a vegades, del 
que sembla) va ser interpretat al llarg 
de cinc nits, cinc concerts memorables 
al St. Ann’s Warehouse de Brooklyn. 
Mai no s’havia sentit en directe abans. 
Només era un àlbum conceptual mas-
sacrat, que demanava ser pujat a dalt 
d’una torre pel Dr. Frankenstein, perquè 
els seus instruments inerts prengues-
sin vida i so atacats pels llamps de la 
Universal. Schnabel mateix va posar 
en escena les actuacions de Berlin, i 
Schnabel mateix va filmar conscient 

del miracle irrepetible. Una resurrecció. 
Una erecció audiovisual gairebé sagra-
da. Una oració, també. Una experiència 
mística.

Si el disc era una obra mestra, la pel-
lícula que va fer Schnabel és una obra 
d’art. Apuntaré dos noms: Ellen Kuras 
coordinant la fotografia de 15 càmeres 
diferents, i al muntatge, la feina d’un 
brodador de fils de plata: Benjamin Fla-
herty. Potser hi reconeixereu el descen-
dent d’aquell home dels esquimals i els 
homes d’Aran, del mestre de Louisiana 
Story, dits delicats, agulla i puntades 
amb allegro i galerna.

A Berlin, la simfonia d’un gran músic 
Emmanuelle Seigner i Antony tenen uns 
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Lou Reed, al centre, en el Berlin de Julian 
Schnabel.

Funeral a Berlín

El vam premiar sense discussió. A l’úl-
tima convocatòria dels premis Crítica 
Serra d’Or, vam acordar per unanimitat 
que el premi al millor Espectacle Català 
del 2012 era per a Acorar, escrit i inter-
pretat pel mallorquí Toni Gomila a l’Espai 
Brossa de La Seca. És clar: dir que un 
monòleg, primer text d’un dramaturg, és 
un espectacle “millor” que tots els al-
tres representats en els escenaris més 
importants de Catalunya, no deixava 
de ser una temeritat. N’hi hauria molts 
altres amb un repartiment generós d’al-

ta professionalitat i una escenografia 
brillant, i entre l’autoria a considerar sor-
girien noms amb una trajectòria notable, 
probablement algun clàssic... Malgrat 
això, vam voler assegurar que aquell 
monòleg d’una hora escassa, inventat 
per un autor neòfit i encabit en una sala 
petita dotada d’unes modestes sugges-
tions escenogràfiques, era mereixedor 
de rebre el premi al “millor” espectacle 
de l’any. 

Va ser així com, una vegada més, i 
aquest cop d’una manera com qui diu 
desafiadora, es posava en relleu l’am-
bigüitat de l’adjectiu que irreflexivament 
es fa servir per a reconèixer la vàlua de 
qualsevol obra que s’ha volgut destacar 
d’un conjunt del mateix gènere. Perquè, 
què vol dir que un espectacle és “mi-
llor” que tots els altres? 

Mai la resposta a una pregunta com 
aquesta podrà ser unívoca, atès que 
el veredicte s’haurà recolzat en virtuts 
circumstancials. Per exemple, en premiar 
Acorar se subratllava l’originalitat de la 
proposta, la important dimensió antropo-
lògica del text, el fet infreqüent de poder 
escoltar de cap a cap un català mallorquí 
d’un acoloriment exuberant... qualitats 
que s’afegien a la superba actuació de 
Toni Gomila, sense la qual el premi no 
hauria tingut uns bons fonaments. Acorar 
és un verb que vol dir “matar (una bèstia) 
traspassant-li el cor” (DIEC) i Gomila va 
tenir la idea de fer de la matança del 
porc que es practica a Mallorca l’eix d’un 
ritual on s’apunten costums i tradicions, 
expressions culturals i creences que 
permeten conèixer el tarannà de tot 
un poble. El mateix local que va acollir 
l’any passat Acorar, aquesta tardor s’ha 
omplert de gom a gom moltes nits. L’es-
pectacle, que encara es pot veure fins el 
diumenge, dia 10, és un dels èxits més 
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‘Acorar’, el triomf de Toni Gomila
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En temps de crisi cal reinventar-se. El 
Museu Picasso ho demostra amb una 
exposició on hi ha tan sols dos olis i 
dotzena i mitja de dibuixos. Tan sols un 
dels olis ve de fora. Però quin oli... és 
tracta de La vida!

La vida (1903) és la gran obra mestra 
de Picasso abans no realitzi Les Senyo-
retes d’Avinyó (1907). Separades per 
quatre anys, però no pas per una sè-
rie d’obsessions que travessen l’obra 
i la vida d’aquest 
malagueny barceloní 
d’adopció. I tot ple-
gat, amb un rerefons 
tràgic: quan Picasso 
i el seu gran amic 
Casagemas van ar-
ribar per primera 
vegada a París, el 
1900, van conèixer 
dues germanes i 
s’hi van enredar. El 
1901 Casagemas 
se suïcidava en un 
restaurant a París 
després de disparar 
a la seva estimada 
–que va sobreviure–, 
desesperat perquè 
una sífilis l’havia dei-
xat impotent. Ella, en 
lloc de consolar-lo, 
l’havia abandonat. 

Si hagués de fer 
una llista dels artistes catalans del 
moment que patiren sífilis ocuparia 
la revista sencera. Aquesta malaltia 
importada va causar més estralls a Eu-
ropa que l’actual sida –a l’Àfrica és una 
altra qüestió–, i artistes tan coneguts 
com Goya patien les conseqüències de 
la malaltia en els seus progenitors. En 
el cas del de Fuendetodos, dificultats 
d’oïda.

Eros i tànatos del bracet. Picasso i 
Casagemas anaven sovint a prostíbuls i 

havien patit més d’una vegada la sífilis. 
El desig vital condueix a la mort...

Però no ens posem tràgics. L’expo-
sició del Museu Picasso celebra que 
per primera vegada des que Picasso 
va pintar La vida a Barcelona, el 1903, 
podem admirar aquesta obra mestra 
del període blau. I la podem gaudir, pro-
cedent del museu d’art de Cleveland, 
enfrontada a Terrats de Barcelona, del 
mateix any que, oh sorpresa!, conté 
un palimpsest: una primera versió de 
La vida.

Per la seva banda, La vida conté, 
segona sorpresa!, un altre palimpsest: 
la pintura Darrers moments, obra expo-
sada a Els Quatre Gats i a l’Exposició 
Universal de París del 1900. Aquesta 

obra ens parla de 
l’agonia...

Per a enriquir 
aquest brutal diàleg, 
el Museu Picasso 
exposa una sèrie de 
dibuixos relacionats 
amb la versió de La 
vida amagada rere 
els terrats, i amb 
l’elaboració de la 
versió definitiva de 
Cleveland. Dibuixos 
que passen per una 
figura alada que pro-
tegeix l’acte sexual 
i per la preceptiva 
visita a l’estudi de 
l’artista.

El secret de tot 
plegat, més enllà 
dels magnífics estu-
dis de color i com-
posició, encara sura 

damunt la tela: som davant de quatre 
instants fonamentals de qualsevol vida, 
del naixement a la mort, amb un retrat 
de Carles Casagemas al centre com a 
alter ego de Picasso.

I és que si haguéssim de destacar 
un sol tret del genial malagueny, aquest 
seria el d’una seva capacitat de mimesi 
tan enorme que desafia els límits de la 
identitat.

www.ricardmas.com

minuts de gloria, però els 85 que dura 
tot plegat es belluguen als límits d’una 
santíssima trinitat: les cançons reor-
questrades, el carisma sorrut del per-
gamí de Lou Reed i les retroprojeccions 
que argumenten el poemari del compo-
sitor. Una tercera dimensió emocional, 
amb la bellesa retro d’una transparèn-
cia de Quo vadis?, però amb la qualitat 
del treball manual que hauria pogut fer 
David Lynch. Bellísimes imatges, bellísi-
mes pel·lícules dins de la pel·lícula. Un 
rerefons que dóna perspectiva interior 
a les entranyes dels somnis i la creació 
de  Freeport.

Berlin ho resumeix absolutament tot 
i pren la condició incontrovertible de 
l’home del firmament de Leonardo Da 
Vinci: proporcions d’arcàngel. Arcàngel 
condemnat. Autocondemnat. Autocons-
cient. Terror amb ales. Epicuri. La visió 
de Caront conduint-nos a través de l’Es-
tígia al lloc on la música neix d’entre 
els morts, en el vertigen d’Orfeu. Una 
apoteosi monumental que ens catapul-
ta des de Monteverdi a Lou Reed, amb 
una parada en Jean Cocteau: era 1960, 
i al testament d’Orfeu va fer treure els 
ulls a Picasso, que pintava telons de 
teatre tan bonics com aquests.

ART

5 DE NOVEMBRE DEL 2013  EL TEMPS 61

S
U

C
C

ES
S

Ió
 P

AB
LO

 P
IC

AS
S

O
, V

EG
AP

, M
AD

R
ID

 2
0
1
3

Pablo Picasso. La vida. Barcelona, 1903. 
Oli sobre tela. The Cleveland Museum of 
Art. Donació de Hanna Fund, 1945.

notables que mai ha conegut La Seca. 
Enguany, en repetir-se l’exquisit joc literari 
del text, endevinem l’actitud militant de 
l’actor-autor Toni Gomila, que proclama la 
vitalitat de l’idioma, enfront del decret del 
TIL (Tractament Integral de Llengües) que 
pretén erosionar-ne l’ensenyament. I per-
què no hi hagi dubtes, al final de la llarga 
ovació a l’autor protagonista, aquest surt 
amb la samarreta verda que usen els in-
cansables, heroics opositors a Bauzà.
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Toni Gomila, protagonista absolut d’un dels èxits 
més notables que mai hagi conegut La Seca.

L’altre Picasso

Ricard Mas 
Peinado
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