
32

cultura 
DILLUNS, 12 DE GENER DEL 2015 ara   

Salut i llarga vida als malparits i torracollons

Aquesta és la seva màxima i letal 
expressió, però les hemeroteques 
estan plenes d’episodis propers que 
ens recorden que això ve de lluny. 
Els joglars se les van tenir el 1977 
amb els coronels per les seves injú-
ries a l’estament militar. La provo-
cació que va suposar La torna va aca-
bar amb detencions i empresona-
ment. El 1984 la parròquia catòlica 
es va aixecar indignada pel Tele-
deum. Cancel·lacions, amenaces de 
bombes, trets a València, còctels 
Molotov a Gijón, misses de desgreu-
ge d’Olot a Màlaga, i disset punyala-
des clavades a les cames de l’actor 

Jaume Collell en una estació del me-
tro de Madrid. Tampoc Dagoll Da-
gom va tenir una gira tranquil·la el 
1977 per Euskadi amb No hablaré en 
clase. El 2004 l’arquebisbe de Ma-
drid es va llançar contra Íñigo Ramí-
rez de Haro per haver signat el text 
de Me cago en Dios. Blasfèmia al Te-
atro del Círculo de Bellas Artes i pe-
remptòria exigència d’abaixar el te-
ló perquè l’obra “constitueix la pit-
jor ofensa a la dimensió humana 
més sublim de la persona”. Va pujar 
a la tribuna inquisitorial Esperanza 
Aguirre, presidenta autonòmica i 
cunyada de l’autor heretge. 

Un gran any per als intransigents 
va ser el 2006. Pepe Rubianes i Leo 
Bassi van crispar els seus delicats 
ànims per tocar-los el sacre i allò 
que els penja de més avall. Rubianes 
va haver de cancel·lar les represen-
tacions de Lorca eran todos al Tea-
tro Español per la seva propensió a 
la febre escatològica. Era un mestre 
a l’hora de conrear la síndrome de 
Tourette com a empremta artística. 
Però el conservadorisme fins i tot es 
pren molt seriosament la coprolà-
lia. Víctimes col·laterals d’aquest 
episodi van ser Mario Gas, director 
de l’Espanyol, i Alicia Moreno, regi-
dora d’Arts de l’Ajuntament de Ma-
drid, convidada a dimitir pel reclús 
Francisco Granados. Tots dos van 
abandonar els càrrecs.  

La bomba de Leo Bassi 
Amb Leo Bassi es va arribar fins i 
tot a un intent de tragèdia. El seu 
espectacle Revelación –qualificat 
per ell mateix com un “homenatge 
al laïcisme”– va rebre una querella 
d’Asociación Española (organitza-
ció ultraconservadora fundada per 
un gendre de Blas Piñar) per haver 
violentat els catòlics, i el regal d’una 
bomba de deficient factura casola-
na que es va trobar al seu camerino 
del Teatro Alfil. 

Després hi ha agressions de bai-
xa intensitat, disfressades d’incor-
recció política, com les que ha pa-
tit el Polònia, o subtils arrufades de 
nas quan es reivindica Pitarra, com 
si d’un vers sobre Jaume I el Con-
queridor n’emanés un tuf indigne 
de la pàtria.e

L’any 2006 Leo Bassi va estrenar La revelación, on criticava l’obscurantisme, les sectes  
i els fonamentalismes que es donen en el món contemporani. WIKIPEDIA

La rialla és una arma perillosa i desestabilitzadora, com ho demostra la persecució dels còmics

TEATRE

‘El senyor dels anells’  
L’AUDITORI 110 DE GENER 

La jugada comercial ha es-
tat rodona. L’Auditori ha 
penjat el cartell de loca-
litats exhaurides per a la 
projecció de la primera 

part de la trilogia fílmica El senyor 
dels anells signada per Peter 
Jackson, tot atraient un públic que, 
si la inspecció ocular no enganya, 
no només no era l’habitual de 
l’OBC, sinó que, a més, tenia una 
mitjana d’edat molt inferior. El re-
clam d’una pel·lícula que va arrasar 
en les taquilles mundials, basada en 
les no menys populars novel·les de 
Tolkien, ha estat irresistible, i el ti-
ming, poc després de l’estrena de 
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Mikhaïl Bakhtin, crític 
literari rus i filòsof 
del llenguatge, deia: 
“La funció del que és 
grotesc és alliberar 

l’home de les formes de necessitat in-
humana en què es basen les idees 
convencionals. El que és grotesc aca-
ba amb aquesta necessitat i desco-
breix el seu caràcter relatiu i limitat. 
[...] El riure i la cosmovisió carnava-
lesca [...] alliberen alhora la consci-
ència, el pensament i la imaginació, 
que queden així disponibles per al 
desenvolupament de noves possibi-
litats”. En paraules menys acadèmi-
ques: el riure pot ser l’espurna de la 
revolució. El combustible per acabar 
amb tot el que és sagrat: Déu o pàtria. 

La rialla és perillosa. Ho saben 
tots els seus enemics, que durant se-
gles s’han dedicat a combatre-la, 
controlar-la o desviar-la cap a la 
baula més feble de la societat, l’es-
guerrat. L’humor acaba victimit-
zant idiotes, curts i farfallosos, com 
els arxius de TVE demostren. No-
més la llibertat fa pujar el nivell de 
la mofa. És llavors quan la intransi-
gència del que és sagrat reacciona 
amb violència per fer callar (censu-
ra, desterrament o mort) els còmics 
que erosionen la “pau social”. Les 
brutals conseqüències del seu furor 
s’acaben de veure a París. 
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Atac  
El ‘Polònia’  
ha patit 
agressions  
de baixa 
intensitat  

L’anell que els governa a tots 
s’ensenyoreix de L’Auditori

l’última part d’El hòbbit, perfecte. 
La jugada artística també ha estat 
un èxit. No és aquest l’espai per llo-
ar l’enlluernadora manera com 
Jackson va visualitzar el combat 
entre el bé i el mal que narra Tolki-
en. La partitura, omnipresent, de 
Howard Shore n’és un element des-
tacat, i La fraternitat de l’anell (títol 
usat per L’Auditori, tot i que quan 
es va estrenar, i en els subtítols en 
català, es parla de germandat) per-
met tenir un primer contacte amb 
molts dels temes que reapareixeran 
en la saga. La seva interpretació en 
directe mentre es projecta la cinta 
dóna un pes preponderant a la mú-
sica, en detriment en ocasions del 
diàleg, i permet una experiència im-
mersiva que va provocar l’entusias-
me desbordant del públic. 

En la música de Shore hi trobem 
ecos de l’èpica de Wagner (lògics, si 
pensem en com un anell va influir 
en un altre), reminiscències de 
Prokófiev (Nevski sempre és un bon 

En la música 
del compositor 
Howard Shore  
hi trobem ecos  
de Richard 
Wagner i  
de Serguei 
Prokófiev.  
MAY / ZIRCUS

exemple), percussions i metalls 
abrasius per a les fosses infernals 
d’Isengard o ressons bucòlicament 
celtes per a la Comarca. El composi-
tor canadenc sap crear melodies 
evocadores, com el sinuós tema de 
l’anell al pròleg, i dosifica amb habi-
litat els efectes: és magnífica la ma-
nera com el tema de la germandat, 
intuït en diverses ocasions, no apa-
reix en tot el seu esplendor fins que 
es forma el grup que acompanyarà 
Frodo camí de Mórdor.   

Fora d’una breu caiguda del so, la 
logística va funcionar i l’equilibri 
entre una OBC en forma demostra-
tiva i les veus amplificades va ser bo. 
De fet, tant o més que l’orquestra, la 
projecció en viu posa en relleu la 
massa coral, aquí encarnada amb 
una empenta sense defallences pel 
Cor Infantil i el Cor Jove de l’Orfeó 
Català i el Cor Jove dels Països Ca-
talans, preparats per Glòria Coma i 
Esteve Nabona. Anunciada com a 
soprano, Clara Sanabras va estar 
més convincent quan no havia 
d’abordar un registre líric. Una set-
mana després de dirigir a Madrid el 
mateix film amb l’Orquestra Nacio-
nal d’Espanya, Shih-Hung Young va 
garantir amb seguretat la coordina-
ció de les forces a les seves ordres. 

L’èxit de l’operació nodrirà el tí-
pic discurs de la creació de públics 
i de la necessitat de l’OBC d’obrir-se 
a nous àmbits. Sens dubte, el projec-
te és un salt respecte als concerts 
amb mestres de la banda sonora que 
vam tenir fa lustres. Però seria un 
error que aquestes iniciatives, en 
lloc d’ampliació, fossin en detri-
ment de la missió de l’orquestra. El 
pas de la Terra Mitjana a Brahms 
encara està per demostrar.e
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