
No hi ha director de cinema americà 
actual amb una cinefília més explícita i 
confessa que Martin Scorsese. No sols 
li ha dedicat obra, llibres i documentals 
que aborden les seves preferències i 
deliris de fan, sinó que ha invertit molts 
diners en el rescat i restauració dels 
grans clàssics del cinema que estima 
(i/o enveja). Scorsese és probablement 
el millor espectador convertit en cineas-
ta del nostre temps, i el més interessant 
és que inclou una personalitat evident i 
inconfusible en els referents del passat. 
És, també, probablement, el director de 
cinema en actiu a qui més hauria agra-
dat poder signar mil obres de mestres 
reconeguts (per ell) i un director que 
filmaria i refilmaria també mil vegades 
qualsevol de les seves pel·lícules, no 

per millorar-la, sinó pel plaer de tornar-
la a fer.

He rescatat un llibre de capçalera 
que m’agrada rellegir de tant en tant: 
Jo ja he estat aquí (Ficcions de la re-
petició) de Jordi Balló i Xavier Pérez 
(Empúries-2005), on aquests ideòlegs 
del pensament contemporani sobre la 
creació audiovisual establien els cà-
nons argumentals en què es basen 
tots els temes constants del cinema al 
segle XX, i on es poden trobar pistes 
sobre els creadors que fan el mateix 
camí dramatúrgic que els seus anteces-
sors. Un nutrient satisfactori, en el qual 
no he descobert les pistes evidents del 
que Martin Scorsese acaba de fer amb 
El lobo de Wall Street, aquesta darrera 
pel·lícula interpretada per Leonardo Di 
Caprio que sembla voler explicar la tra-
gèdia financera, econòmica i social dels 
temps actuals, a partir de les activitats 
perverses d’un tal Jordan Belfort, més 
que no pas una víctima de si mateix, 
un símptoma d’Amèrica. Però no és 
només això…

És Ciutadà Kane, retrat del caracterís-
tic home fet a si mateix, d’una ambició 
infinita, una amoralitat explícita i una 
habilitat genial, capaç de crear un imperi 
només arraconant tot càrrec de consci-
ència i establint el model del capitalista 
voraç com la meta que tot humà desitja 
i no reconeix a partir del moment que és 
incapaç d’arribar-hi. Com Charles Foster 
Kane, aquest llop de les borses es fa 
multimilionari des dels somnis de la seva 
joventut, viu un desbocat desig megalo-
maníac que implanta en la seva sexua-
litat amb les dones i els negocis, té una 
dona, i després la segona, crea palaus 
per fer-la feliç, o en realitat sentir-se Déu, 
i cau en la tràgica caricatura de la derrota 
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El lobo de Wall Street, l’etern somni americà 
condemnat a l’autodestrucció.

Ciutadà Jordan Belfort

Alienes al màrqueting més brillant del 
teatre públic i de les importants empre-
ses privades de producció i exhibició, 
hi ha companyies que en el circuit de 
les anomenades “sales alternatives” 
s’han guanyat una clientela fidel, pre-
disposada, de vegades, a una demanda 
clamorosa. M’ho ha tornat a recordar, fa 
pocs dies, el grup Gataro que ha acabat 
les representacions de l’adaptació escè-
nica de 1984, de George Orwell amb les 
localitats de l’Almeria Teatre exhaurides 
amb força dies d’antelació. Un èxit fe-

nomenal, sorprenent per a alguns però 
no gens estrany segons els gestors del 
mateix teatre de Gràcia.

Fundada el 1998, la companyia Gata-
ro ha produït 22 espectacles, la major 
part dels quals amb intèrprets reclutats 
per ella mateixa, però algun cop amb 
un equip professional de primera divi-
sió com va ser el cas de Com dir-ho, 
la darrera peça de Benet i Jornet que 
dirigí Xavier Albertí, amb Jordi Boixade-
ras en el paper principal. La direcció 
més habitual dels espectacles del grup 
correspon, però, a Víctor Alvaro, un dels 
fundadors de Gataro i amb un aprenen-
tatge postacadèmic forjat al costat dels 
millors directors del país. Ben segur que 
els noms de Gataro i Alvaro expliquen, 
tant o més que el de George Orwell, 
l’èxit esclatant del seu últim muntatge.

L’adaptació teatral que Michael Gene 
Sullivan va fer de 1984, la coneguda 
novel·la de l’escriptor britànic, versiona-
da en català per Lluís-Anton Baulenas, 
ha estat la utilitzada en l’espectacle 
de l’Almeria Teatre, força ben dirigit (V. 
Alvaro) i interpretat per un equip com-
pacte –Andreu Rifé, Lluís Canet, Savina 
Figueras, Tono Saló i Frank Capdet–, 
amb Carles Canut com a formidable 
torturador major d’Oceania. El fet que 
el terra del teatre de Gràcia no tingui el 
pendent dels teatres comercials, hauria 
d’haver evitat el fossar al qual és con-
demnat el personatge de Winston Smith 
que l’espectador només pot veure partit 
pel mig. Diria que és el defecte més no-
table d’una proposta que, curiosament, 
recupera l’actualitat que hauria perdut 
d’ençà de la fi de l’estalinisme.

Orwell, en efecte, escrigué 1984 el 
1948, en ple ascens del règim comunista 
i del bloc de països sota la influència de 
la Unió Soviètica. I el món occidental no 
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El passat dia dels innocents, un perso-
natge ben curiós del món artístic bar-
celoní, Alain Moreau, duia a terme una 
acció artística on desemmascarava el 
nom de l’autor d’un fals Picasso. Si vo-
leu reviure-ho, aneu a Youtube i cliqueu: 
“los falsos inocentes”.

No sé si recordareu un oli de Picas-
so anomenat La douleur, va ser expo-
sat darrerament al Metropolitan de 
Nova York en una d’aquelles mostres 
on, davant la infame crisi econòmica, 
se salven els trastos regirant les joies 
del magatzem. L’obra té un llarguíssim 
recorregut, segons explica Moreau. 
Va ser exposada per primera vegada 
a les galeries Dalmau de Barcelona 
el 1912, i així consta en una fo-
to d’època a l’Arxiu Mas. Comprada 
pel galerista de Picasso, l’alemany 
Kahnweiler. Va anar passant de mà en 
mà –el tema, un treball oral per part 
d’una dona nua a un jove, potser mas-
sa jove, que vindria a ser Picasso– i va 
acabar llegat al Met de Nova York. Allí, 
va restar al magatzem com a obra poc 
edificant i encara menys atribuïble fins 
que Richardson, el biògraf de Picasso, 
va decidir rescatar-la i incloure-la a la 
seva biografia del 1992. Des d’ales-
hores, ha estat acceptada com a tal i 
ha vist món...

Moreau entén aquesta polèmica pin-
tura com de la mà de l’artista més 
canalla i gamberro de l’entorn picassià, 
l’escultor i poeta Manolo Hugué. Us re-
comano la sempre agradable biografia 
d’Hugué per Josep Pla: Vida de Manolo 
contada per ell mateix. Manolo havia vi-
sitat Picasso quan no tenia diners, que 
era gairebé sempre, i Picasso, per no 
fer-li caritat però sí, li regalava un dibuix 
que sabia que el trauria de penes per 
uns dies... Manolo mateix s’havia venut 
els gauguins que tenia Paco Durrio al 
seu taller, i també havia organitzat rifes 
trucades...

Moreau, que coneix el mercat artístic 
com ningú, ja m’ha explicat altres inno-
centades del món de l’art: el Guernica 
dels segells espanyols no és l’autèntic, 
es van confondre a l’hora de triar la foto 
i van reproduir una còpia, falses atribu-
cions de Velázquez en favor d’Alonso 
Cano, etc. El problema de Moreau és 
que, amb moltes probabilitats de tenir 
raó, basa les seves investigacions en la 
intuïció i les semblances estilístiques, 
lluny de qualsevol mètode científic. I 
això impedeix que els seus descobri-
ments vagin més enllà. Això i la seva 
manca d’ambició i riquesa.

Tot el contrari que Tomeu L’Amo, alter 
ego de Bartomeu Payeras, autor d’El na-
cimiento intrauterino de Salvador Dalí, 
un megavolum de més de 400 pàgines 
on es parla de numerologia, interioritats 
dalinianes i un oli trobat que l’autor pre-
tén atribuir a Dalí. Un magnífic vestit, 
una genial bogeria amb embolcall cien-
tífic i el suport –una mica tebi– de Nico-
las Descharnes, fill de l’especialista da-
linià. En la meva opinió, l’oli que motiva 
el llibre no és de Dalí, però l’aventura 
és digna de respecte. L’”embolica que 
fa fort” fet art!

www.ricardmas.com

fins a esdevenir el narrador del seu propi 
mite. Un Ciutadà Kane empeltat de l’altre 
gran carisma d’Amèrica, el dels xerraires 
del poder i les sectes, com l’Elmer Gantry 
d’El fuego y la palabra, sols que el culte 
són les escenes de vanaglòria i adoració 
dels brokers amb què treballa, i la religió, 
el dòlar. Autèntics Capones contempo-
ranis, Jordan Belfort i els seus són els 
gàngsters instal·lats en les cúpules dels 
gratacels, des d’on roben i cobren els tri-
buts, fan caure imperis i estenen el poder 
egòlatra d’un mal gust repugnant.

Naturalment, Scorsese els incorpora a 
la seva gran Bíblia dels uns dels nostres, 
i no és gens estrany que hagi refet Casi-
no de dalt a baix, amb Di Caprio i Margot 
Robbie on teníem De Niro i Sharon Sto-
ne. Gairebé calcades, però amb un relat 
en primera persona que l’aproxima a 
Goodfellas, El lobo de Wall Street és una 
apoteosi del barroquisme del director, 
amb un muntatge i una selecció de can-
çons que saturen la pel·lícula de comen-
taris a peu de pàgina. Però tota, tota ella 
ens fa pensar en RKO, en Gregg Toland, 
en Bernard Herrmann, en les coristes de 
l’Enquirer i els balls d’Orson Welles i els 
seus oonga boongas, l’etern somni ame-
ricà condemnat a l’autodestrucció.
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aplaudia tant les virtuts profètiques del 
llibre, subratllades en el capgirament 
xifrat del títol, com la paròdia sagnant 
d’un sistema polític totalitari que estenia 
el seu poder fins a l’últim reducte de les 
llibertats individuals. Envellida la paràbo-
la pel decurs de la història, les intuïcions 
visionàries de 1984 s’acompleixen avui 
dia en la mirada d’un Gran Germà omni-
potent, perfectament autèntic, el delator 
del qual s’ha hagut de refugiar –sarcàsti-
ca paradoxa– a casa de l’antic tirà.

1984, adaptació teatral de l’obra d’Orwell.

Santa innocència

Ricard Mas 
Peinado
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Segons Tomeu L’Amo, aquesta obra és del 
jove Dalí.
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