
Mentre continua el debat sobre el preu 
de les entrades (debat, no, ja comença  
a fer ferum de baralla de hienes, des-
prés d’aquell primer avís quan l’èxit de 
la Festa del Cinema feia preveure que 
prendrien nota els empresaris, i el que 
van fer va ser llançar galledes d’aigua 
freda als espectadors, advertint que tot 
allò era una excepció!, perquè n’hi ha 
que no n’aprenen mai, sobretot els re-
presentants de les multinacionals ame-
ricanes que no volen ni sentir-ne parlar, 
i continuen imposant la seva llei a tort 
i a dret, amb la connivència d’un govern 
del PP que s’ha desentès del tot de la 
sort del cinema, després de cavar-li la 
tomba a l’espera del seu suïcidi), doncs 
això, mentre continua el debat entre els 
que es resisteixen a modernitzar el seu 

concepte del negoci, les sales s’omplen 
de pel·lícules i pel·lícules que no poden 
pretendre aturar l’hemorràgia del públic, 
però poden crear-ne un de nou.

Mai no havia vist tantes estrenes, i 
sembla una contradicció espectacular 
a l’avís que això s’acaba. Entenc que 
la situació és una altra: potser s’acaba 
un cinema, però potser creix un sector 
mínim però fidel que ja no cedeix i només 
va a veure pel·lícules amb una solidesa, 
atreviment, originalitat i compromís espe-
cífics. I que només els cinemes dirigits 
per gent de gust, o que no tenen accés 
als títols grans (dit així, amb totes les ga-
ranties del seu poder d’atracció rutinària 
entre la massa incapaç de discernir les 
trampes dels insults, i els robatoris a mà 
armada de l’alienació més programada) 
volen estrenar, molt sovint en l’anonimat, 
a vegades trobant una afició autèntica.

L’èxit espectacular d’Una familia de To-
kio de Yoji Yamada la primera setmana és 
un avís. Si el cinema per a la massa es 
va podrint lentament, cal criteri i alimen-
tar bé una nova generació d’amants del 

cinema molt més moderns. La imminent 
inauguració a Barcelona d’una multisala 
cèntrica, però en una zona de gent ben-
estant on no n’hi havia cap de feia molt, 
i explotada per una empresa que sempre 
havia donat l’esquena a les pel·lícules 
en versió original, i que ara anuncia 
que totes les sales estrenaran les pel-
lícules en els seus idiomes, vol dir que 
algú ho comença a entendre. La salvació 
del cinema no vindrà d’aquest públic 
indiferent que només vol una distracció 
puntual i que mai no abandonarà ja els 
seus hàbits domèstics, pirates o aliens 
a les formulacions artístiques, sinó d’un 
nou model de gent educada, curiosa, 
lliurepensadora, generosa i que només 
demana que li’n facin fàcil l’accés, ja 
que no és precisament la que va més 
sobrada de diners. Ells educaran els fills 
i acostumaran la societat al seu dret al 
cinema de debò, respectat, i a ells s’han 
d’adreçar les empreses.

I mentrestant, ens hem de fixar bé: 
perquè ja no val amb aquestes estrenes 
contaminades, estafadores i humiliants 
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El futur ha de ser nostre, si volem futur

El 31 de gener del 2001, l’actor Jordi 
Bosch i el pianista Agustí Fernández es 
presentaven al Poliorama per interpretar 
Novecento, el monòleg de l’escriptor i 
periodista italià Alessandro Baricco (Torí, 
1958) sobre un personatge de ficció que 
es passà tota la vida a bord del transat-
làntic Virginian convertit en un virtuós 
del piano. El recordo com un espectacle 
molt gratificant, amb Bosch fent de Tim 
Tooney, el narrador, íntim amic del pia-
nista, explicant l’extraordinària biografia 
d’aquest, des que era un nounat trobat el 

1902 dins d’una capsa de cartó damunt 
del piano del vaixell, fins a la seva mort. 
La presència d’Agustí Fernández era, 
doncs, si fa no fa l’evocació espectral del 
personatge biografiat que de tant en tant 
amenitzava musicalment la xerrada de 
l’actor. Una història, amb passatges molt 
emotius, carregada d’humanitat. 

El mateix monòleg d’Alessandro Baric-
co s’ha estrenat ara a la sala Leopoldo 
Fregoli de La Seca, un espai minúscul 
comparat amb el Poliorama, en el qual, 
es podria suposar, la manca d’especta-
cularitat que havia assolit el muntatge 
del text al teatre de la Rambla, faria 
menys atractiva la proposta, interpretada 
aquest cop per Pep Jové. De cap de les 
maneres, però. Sense restar un sol mèrit 
a la gran actuació de Jordi Bosch de fa 
dotze anys, la de Jové, càlida, sorpre-

nent, d’una calidoscòpica gestualitat, té 
la virtut de la proximitat, la capacitat de 
segrestar l’atenció de l’espectador en 
un redós on el caràcter íntim del relat 
accentua l’emotivitat que es desprèn de 
la insòlita aventura que conegué Nove-
cento. I ho escric així perquè aquest va 
ser el renom que li posaren a aquella 
criatura nascuda de pares desconeguts, 
que la deixaren secretament sobre el 
piano del Virginian.

TEATRE

Pep Jové, en Novecento, de Baricco.

El cim actoral de Pep Jové
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Quan vaig conèixer per primera vega-
da el Vicenç Altaió em va semblar un 
tipus peculiar. Devia ser l’any 1992 o 
el 1993, portava cua i unes camises 
difícils d’oblidar. Me’l trobava sovint en 
unes inauguracions d’art que, després 
de la maleïda crisi, no crec que es tor-
nin a repetir. Amb motiu d’un llibre que 
jo acabava de publicar sobre Marinetti i 
la petja del futurisme a Catalunya vaig 
aprofitar per autoconvidar-
me a casa seva. Em va 
concedir vint minuts que, 
de moment, duren ja més 
de vint anys.

Jo havia llegit algun dels 
seus llibres de poesia, com 
Biathànatos o l’elogi del suïci-
di, i malgrat que m’agradava 
no n’havia entès un borrall. 
A hores d’ara, faig recompte 
i em consten, a la meva bi-
blioteca, 49 llibres i publica-
cions diverses regalats per 
l’Altaió. D’entre tot aquest 
material, una quinzena de 
llibres escrits per ell i gaire-
bé completes dues revistes 
que va impulsar –per no 
dir dirigir– Èczema (1978-1984) i Àrtics 
(1985-1990). L’Altaió també va ser la 
primera persona que em va confiar una 
sèrie de feines, comissariats que d’altra 
banda ningú m’hauria encarregat. I és 
que la figura del mentor, aquí, és una 
espècie en perill d’extinció.

Amb el que acabo de dir no vull ensa-
bonar ningú. Tan sols ser agraït i fidel 
a la veritat. En aquest mateix sentit, 
també m’agradaria ressaltar l’Altaió per-
sonatge. Em va cridar l’atenció la seva 
targeta de visita, de grandària despro-
porcionada, impresa damunt paper cartó 
color verd mosca, on posava en grans 
lletres: “Traficant d’idees”.

L’Altaió és un poeta programàtic. No 
es tira una llufa que no estigui justifi-

cada pel micro i pel macro, i que no 
tingui continuïtat entre l’escatologia de 
Miró i de Dalí, en direcció al concepte 
de sublim del Perejaume passant per la 
matèria d’Antoni Tàpies. Si el 1986 va 
publicar Tràfic d’idees, un primer aplec 
d’escrits, ara mateix acaba de treure Un 
traficant d’idees a les fronteres de l’art 
(Comanegra), el primer dels seus llibres 
que he pagat de la meva butxaca. He de 
dir que es tracta d’una sèrie d’articles 
escrits a la revista El Temps d’Art i el 
diari Avui, i que potser és el de més fàcil 
lectura. Perquè llegir l’Altaió no és fàcil. 
És gratificant, enriquidor, pedagògic, pe-
rò cal fer l’esforç... No és Josep Maria 
Espinàs ni Mossèn Ballarín.

No conec la cronologia exacta, però 
va ser posteriorment a la publicació 
d’aquests articles quan el nostre con-
seller de Cultura, Ferran Mascarell, va 
desposseir Altaió de la direcció de l’Arts 
Santa Mònica. No entraré en la idoneïtat 
d’aquesta decisió, cadascú que pensi el 
que vulgui. Tan sols vull constatar que 
culminava un camí, una tasca endegada 
el 1990 amb la creació del KRTU, una 
institució que va dinamitzar i moder-
nitzar el panorama cultural català i va 
trencar motlles i calaixos absurds entre 
lletres i ciències.

Perquè traficar no és tan sols intercan-
viar, també és obrir camins. Oi?

www.ricardmas.com

que representen coses com Plan en 
Las Vegas, El juego de Ender, Pacto de 
silencio i altre rebuig. Cal buscar i donar 
oportunitats a propostes molt secretes i 
molt superiors. Autèntics tresors menuts 
com Metro Manila i Camille Claudel 1915, 
Alí ojos azules i Stockholm. Són llavors 
de futur, el mateix que ens ofereixen Mar 
Coll amb Tots volem el millor per a ella, 
Albert Serra amb Història de la meva 
mort, o Lluís Miñarro amb Stella cadente. 
Gent que rescata el cinema de la voraci-
tat dels que han mort la gallina dels ous 
d’or, i que el duu a un futur on, confio, els 
seus espectadors mai més no tornaran 
a votar gent com els del PP que intenten 
destrossar-nos la vida, i també el cinema,  
els somnis.
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Vicenç Altaió caracteritzat com a Casanova per al film 
d’Albert Serra Història de la meva mort.

Una familia de Tokio.

Després d’un quart de segle d’admirar 
Pep Jové fent papers de tota mena- de 
vegades com a “secundari” capaç de 
redreçar una funció massa trontollosa-, 
ara l’espectador el pot descobrir fent 
esclatar un potencial interpretatiu desco-
negut. Admirable. Tim Tooney/Pep Jové, 
el trompetista de la mateixa orquestra 
del vaixell on Novecento treballarà anys i 
panys, l’amic fidel de qui va ser conegut 
com “el pianista de l’oceà”, descriu amb 
una subtil, barreja de tendresa i me-
lanconia, l’obsedida voluntat del genial 
instrumentista de no abandonar mai la 
seva pàtria flotant. I al final, en l’únic 
canvi de personatge, Jové, convertit en 
el pianista, baixa del vaixell, però quan 
li falten només tres graons per trepitjar 
les llambordes del port de Nova York, es 
repensa i gira cua cap amunt, lligant així 
el seu destí al del mateix Virginian, ja 
condemnat a mort. Una història gloriosa-
ment interpretada que es pot veure fins 
el proper dia 15. Del tot recomenable.

El traficant

Ricard Mas 
Peinado
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