
Ja vaig fer un toc d’atenció als Premis 
Gaudí del cinema català fa unes setma-
nes, observant que entre els finalistes 
de la sisena edició s’havien filtrat 
alguns errors notables i involuntaris 
(això, sí), ja que mai pots acusar de 
complot amb desperfectes el que són 
vots aïllats, un per un, independents i 
sense comunicació ni debat previ, dels 
acadèmics. Insisteixo, però, en el greu-
ge monumental a Ventura Pons (reiterat 
any rere any), en la incomprensible 
anul·lació d’Història de la meva mort 
i Albert Serra, com també l’absurd de 
fer en Jordi Cadena candidat a millor 
director (merescut) sense que la seva 
pel·lícula La por aparegui entre les vuit 
finalistes. També parlaria d’un curt que 
havia de ser-hi, peti qui peti: Canis, de 

Marc Riba i Anna Solanas, i altres vícti-
mes col·laterals.

Però ara que ja m’he mullat, i s’han 
lliurat els guardons en una cerimònia 
prou accidentada per felicitar la capaci-
tat de reacció i autosuperació de l’Aca-
dèmia quan es van quedar sense el di-
recte de TV3 en una vaga previsible dels 
treballadors (potser vaig trobar a faltar 
un punt de solidaritat per part del món 
del cinema català, bé que afectat, ja 
que sempre havien estat sensibles a les 
reivindicacions de la gent tractada amb 
injustícia…), els resultats han tingut un 
encert global esplèndid, i fora d’un parell 
de premiats perquè la gent se’ls estima 
massa, molt per damunt del mèrit con-
cret del treball pel qual eren finalistes, 
tornen a posar els Gaudí al nivell d’una 
indústria responsable, conscient i creati-
vament molt avançada.

Principalment pels premis a La plaga, 
la successora necessària d’El cant dels 
ocells, 3 dies amb la família, Pa negre, 
Eva i Blancaneu, una pel·lícula de debu-
tants molt seriosa que ofereix alternati-

ves dramatúrgiques, un protagonisme a 
la responsabilitat civil, la sinceritat d’una 
generació que és capaç de viure el pre-
sent, i de veure’l, sense distanciar-se en 
somnis egoistes, i una pel·lícula amb la 
sensibilitat dels humils, que no et volen 
emocionar a la força, sinó oferir-te la 
seva emoció altruistament. La plaga és 
un miracle en el món actual, el resultat 
de la maduresa d’una cinematografia 
basada en el respecte a l’ofici i la gent, 
al país del present, i a la necessitat de 
tornar a sentir-nos tots protagonistes de 
les nostres vides, a reconquerir el dret a 
ser, a viure i a decidir com ens volem i 
volem un món que no ha de ser preso-
ner dels que l’han robat.

Los últimos días mereixia els premis 
que ha tingut, i em nego a anomenar-los 
secundaris o tècnics, perquè la fotogra-
fia, els decorats, els efectes, el so, la 
direcció de producció són ingredients 
tan o més importants que les interpre-
tacions o l’escriptura, i consti que la 
pel·lícula em sembla poqueta cosa. Però 
poqueta molt ben embolcallada, clar.

Tots sabíem que els premis al Joan 
Dausà de Barcelona, nit d’estiu, al ves-
tuari d’Història de la meva mort, al docu-
mental Món petit o a Nora Navas eren 
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Gaudi dels gaudis

Els qui el 2006 van poder seguir a la 
Sala Beckett, un cicle dedicat a Roland 
Schimmelpfenning (Göttingen, 1967), 
han tingut la sort de conèixer un dels 
últims èxits del dramaturg alemany que 
ofereix fins al diumenge, dia 16, el Tea-
tre Akadèmia. I els qui no el van seguir, 
m’agrairan que els el recomani. Parlo 
d’El drac d’or, un esclat artístic de re-
mors insòlites, d’accions disbauxades, 
d’interpretacions multiformes, pel mig 
de les quals circulen unes evocacions 
de doloroses penalitats que afecten la 

nostra contemporaneïtat. Una tragèdia 
disfressada de comèdia, com suggereix 
el seu director? Potser sí. 

El director d’El drac d’or és Moisès 
Maicas, fundador, animador i cervell 
principal del mataroní Teatre Invisible, 
enguany, companyia resident de l’Aka-
dèmia, un espai, vull recordar, endegat 
amb molt bon criteri per la professora 
i actriu Mercè Managuerra i que s’està 
consolidant amb propostes no gens 
convencionals. L’obra de Schimmelp-
fenning, certament, n’és una: una fines-
tra oberta a una avantguarda alemanya 
susceptible d’arrelar i de promoure 
algun terratrèmol estètic important amb 
moltes rèpliques salutíferes. Si El drac 
d’or només fos vist com un curiós 
exabrupte o com una arriscada trenca-
dissa, no hauria rebut l’acreditat pre-

mi Mülheimer Theatertage quan l’obra 
s’estrenà el 2010. 

Vet aquí una creació volgudament 
caòtica, en tant que el caos regna, impe-
ratiu, sobre innumerables barris suburbi-
als d’una ciutat occidental qualsevol. El 
seu títol és el nom que ha adoptat un 
restaurant vagament vietnamita, situat 
a la planta baixa de la que en direm la 
casa de les dissorts: parelles desavin-
gudes, criatures de somnis impossibles, 
hostesses de vol que descobreixen, in-
diferents, una fràgil embarcació carrega-
da d’immigrants damunt la immensitat 
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El drac d’orLa casa de les dissorts
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Quan vaig començar a treballar amb el 
meu mestre, Rafael Santos Torroella, 
vaig introduir a casa seva un ordinador 
portàtil. Era força rudimentari però em 
permetia escriure en Word, corregir el 
que volgués, i no haver de tornar a tecle-
jar el text sencer.

Fins aleshores –novembre del 1990–, 
el meu mestre feia el següent: escrivia 
a mà, amb l’estilogràfica, ho passava a 
màquina, ho corregia amb Tippex i hi afe-
gia alguna postil·la a mà, telefonava al 
motorista del diari ABC, i esperava que 
aquest arribés per lliurar-li l’article. Més 
endavant, algú li va regalar un fax.

Deia que quan li vaig ensenyar l’or-
dinador per primera vegada i li vaig 
explicar tot el que podíem fer, Santos 
Torroella va sentenciar: “Mai tanta intel-
ligència no havia estat al servei de tants 
mediocres”.

Vaig pensar que aquella frase era una 
boutade, però Steve Jobs, pocs anys 
abans, havia pensat el mateix: una bi-
cicleta per al cervell (no importa si ets 
mediocre).

Tot plegat, però, ens ha dut a una 
etapa de la humanitat que certifica la 
mort de l’art.

Tranquils, que l’art s’ha mort moltes 
vegades i encara belluga la cua. El que 
ha mort ha estat la darrera manera d’en-
tendre l’art.

Quan Leonardo era capaç d’obrir en 
canal un mort per estudiar el cos humà, 
inventar màquines de guerra i de vol, o 
de pintar la Gioconda, considerava que 
estava fent el mateix, aprendre i crear. 
La posterior especialització de les cièn-
cies ha anat fent cada vegada més difícil 
que art i ciència anessin de bracet... 
Fins ara, quan les noves interfícies de la 
revolució informàtica permeten possibi-
litats gairebé infinites. I és aquí on l’art 
implosiona.

Què diferencia un programador infor-
màtic, un enginyer genètic, un cuiner 

gastrònom, un director de cinema, un 
dibuixant de còmic, un pintor o un escrip-
tor? La disciplina, i prou. Tot plegat són 
fruits de la creativitat. Hi ha el domini 
d’una tècnica, intuïció, investigació... 
però el més important és la creativitat, 
la innovació del llenguatge disciplinari, 
un cert sentit evolutiu.

L’art continuarà sent art, el que fa 
molt temps anomenàvem belles arts i 
no fa gaire arts plàstiques i/o arts visu-
als. Però la diferència entre quelcom ar-
tístic i quelcom no artístic fa temps que 
està definida pel que podríem anomenar 
frontera ontològica. O sigui, no n’hi ha 
prou que el creador digui que el que ha 
fet és art, cal un espectador que ho cer-
tifiqui. I no importa com vulguem definir 
art, importa el mot. Si jo dic que ho és 
i la proposta té coherència sintàctica, 
doncs ho és.

Una altra cosa és que l’art entès 
d’aquesta manera torni a les catacum-
bes. Hi haurà un art per a minories, mi-
lions de minories, i un art mainstream. I 
també hi haurà creativitats minoritàries, 
la majoria, i creativitats mainstream. Per 
entendre’ns, a Hollywood d’una pel·li 
sense més ambició que recaptar, en 
diuen movie, si té pretensions artísti-
ques, és film. Creatives, però, ho són 
ambdues.  
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fàcils de detectar. No tant els de Ramon 
Madaula, magnífic però curtíssim. O el de 
José Sacristán, immens però tan poc ca-
talà.... O el de Clara Segura, que guanya 
el segon Gaudí a actriu de repartiment 
per un paper en què no pot demostrar del 
que és capaç. A veure quan li donen una 
protagonista massiva i potser divertida, i 
aprofitem per reclamar comèdies bones i 
premis per a comèdies, que són assigna-
tures pendents.

I dit això, ho lamento per Bajarí, per 
Otel·lo, per Eduard Fernández (no pots 
guanyar sempre, monstre!!), per Vicky 
Peña i la música d’El piano, per l’Àgata 
i el Pau, i per tanta gent excel·lent que 
tenim, que mereixerien multiplicar cada 
any els Gaudí. I per la Julieta Serrano, 
premi d’honor; ves per on, el millor dis-
curs de la nit!
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La plaga.

atlàntica, desarrelats, sense papers... 
A la cuina del restaurant, el mal de 
queixal d’un xinès, brutalment reparat, 
parla de tots els solitaris desvalguts, 
amb l’anècdota afegida d’un atemptat 
higiènic hilarant. 

Tota expansió humorística, però, deixa 
un rastre d’amargor en consonància 
amb el sentiment profund de tristesa, 
de soledat, de penoses urgències mate-
rials que es desprèn de la cinquantena 
d’escenes vertiginoses d’El drac d’or. La 
cohesió d’aquest maremàgnum movedís 
la donen cinc intèrprets, allunyats del 
més petit senyal naturalista, que infor-
men l’espectador de les acotacions (!) 
de l’obra, que es posen a la pell de més 
de 12 personatges i, en fi, que aconse-
gueixen un imponent exercici coral, tan 
complicat com perfectament resolt. A les 
sàvies ordres de Maicas, aquests herois 
són Mingo Ràfols, Òscar Molina, Clara 
del Ruste, Bàrbara Roig i Oriol Casals. 
Un gran aplaudiment per a tots ells.

Art vs. creativitat
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Steve Jobs ha estat un dels creadors més im-
portants dels darrers temps. Director d’orques-
tra tecnològica, visionari, artista? No importa.
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