Les infideles es un dels films mes repugnants i insuportables dels temps moderns!); 0, per exemple, L'affaire Farewell,
on els noms de Guillaume Canet i Christian Carion tornaven a coincidir en una
xarxa diabolica de temptacions irresistibles per a espectadors molt, molt facils.
Espectadors a la recerca desesperada
de justificaci6, immergits en un laberint
diabolic de Ilocs comuns. Em fan pensar
en tantes persones que volen fugir del
topic i s'acaben casant amb tots els ets
i uts rutinaris i carfssims que denuncia
La Cubana a Campanades de boda 0 es
converteixen en festf per a zombis estratosferics a Rec3. En aquest film de Paco
Plaza, admirable i saturat de cinema potentfssim, EI casament de/s petitburgesos,
de Bertolt Brecht, es transforma en una
revenja contra I'estupidesa humana, que
en la vida i la ficci6 protagonitzen lamentables espectacles de submissi6 ales
modes sense cap mena de noblesa. Eis
esnobs xarons nomes es mereixen el cinema que mengen i que se'ls mengin els
zombis al seu casamento Un film divertfdissim i subversiu que podem considerar,
ja, com I'acte de terrorisme mes radical
contra el mal gust que ens envolta.

una actitud que, defugint simplificacions
maniquees, no amagues el sentit de
revolta de I'autor, fntimament Iligat a la
seva vocaci6 intel·lectual. En el text necrologic que Carles Riba dedica a I'autor
empordanes, s'hi pot lIegir que Josep
Pous i Pages "fou un escriptor combatiu, conscient que els mots comporten
idees que cal defensar", una condici6 i
un criteri que s6n ben presents a Rei i
senyor. Tot i que la sessi6 de I'estrena
podia enregistrar, a parer meu, alguns
desajustos actorals, crec que Toni Casares ha aconseguit un muntatge d'una
gran dignitat, a I'altura del TNC, i mes
arrodonit que aquella adaptaci6 de La
pla<;a del Diamant
que dirigf el 2007.
Vull creure que a hores d'ara el rodatge
de I'espectacle oferira una interpretaci6
d'alt nivell i que L1ufs Soler, Roser Camf,
Pep Cruz, Quimet Pia i la resta, fins a una
dotzena d'actuants, formaran un conjunt
potent i d'una gran eficacia. Magnffica
I'escenografia de Glaenzel, com tambe la
suggestiva il·luminaci6 de Bofarull.
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L'estil es alia que horn no te en compte
quan crea. Alia invisible, tan invisible com
I'anima, que explica la ra6 de la nostra
existencia. Sense Deu, autor ni estil, el
pensament Ifquid no es res. Resta, pero,
la poetica, I'ale, I'essencia. En aquest
cas, sense voluntat de teoritzar, I'ale de
I'art catala d'un perfode concret que -no
se si dir-ho-- ja te el dret de bufar Iliurement pels carrerons del cementiri.
L'escriptura de Vicen<;:Altai6 no es facil. Personalment, sempre m'ha demanat
un esfor<;:extra d'atenci6. S6c avesat als
lIibres que flueixen i m'expliquen les co-

de rart es el darrer Ilibre publicat per Vicen<;:A1tai6, a.k.a.
"traficant d'idees". Parla dels "seus"
artistes, predecessors en la cronologia 0
companys de viatge vital, pero es farcit de
referencies subterranies a la mort.
Recordo un poema d'Unamuno -un
personatge obsedit amb la desaparici6 de I'anima-, en que, a
mi~anit, tot sol, davant els seus
lIibres, s'adona que tot alia que
I'envolta ha estat confegit per
morts. L'unic viu es el batec del
seu cor. I aquesta deu ser la
sensaci6 d'Altai6 quan es vesteix
de Caront sedentari, de Cicerone
necropolita. No se si ho sospitava,
pero la coberta del Ilibre -un baixreileu magnffic- va ser el darrer
treball de Tapies. I presideix la
composici6 la seva tfpica creu
sfgnica.
Hi ha cementiris oblidats i cementiris de famosos, com el de
Hollywood, 0 el Pere-Lachaise de
Parfs. EI cementiri artfstic de I'AItai6 es form6s, amb nfnxols variadfssims. Un Ilibre sobre artistes
sense ni una sola imatge, coberta
a part. Un compendi de Ilibres,
amb un disseny diferent per a
cada capftol --composici6, caixa,
Es paradoxal que el darrer treball d'AntontTiipies fos per
mida i diversitat tipogratica-, pero
a la coberta d'un cementiri artistic.
unitat d'estil, a cura d'Ariadna
Serrahima, que, ves per on -tot,
ses com si fos una mica idiota. Aixf, em
tot en l'Altai6 es programatic-, ens remet
al laberint.
sento alhora informat i superior. Pero sense esfor<;:no hi ha aprenentatge veritable.
Gaudf, Ors, Calder, Mir6, Dalf, Foix,
No hi ha dificultat. Es com alia del sexe
Tapies, Brossa, Pon<;:,Zush/Evru, Alfredo
solitari 0 en parella. L'un es senzill i rapid,
Jaar i Jesus Gald6n, mes una serie d'enpero no duu enlloc. L'altre es arriscat i
trevistes-dialeg amb personatges com
de vegades frustrant, pero paga la pena.
Arnau Puig, Portabella, Rafols-Casamada,
La millor fita de la dificultat, pero, es que
Hannah Collins 0 Jaume Josa. La majoria
ens ensenya a desconfiar dels falsos
s6n morts, la resta anem carnf de la
profetes ... I a renovar la fe.
Desconeguda. I pel camf, la mort de Deu,
la de I'autor i la de I'estil. Que en resta?
La poetica.
Un sereno en el cementiri

