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agda Puyo és una dramaturga
que no s’arronsa si el text dema-
na una presentació crua. És de

dolorós record el Temps real d’Albert Mes-
tres (TNC, 2007), per posar-ne un exemple.
La directora i dramaturga també és una fer-
ma defensora dels drets de la dona. I, evitant
ser pamfletària, aporta mirades de dones per
a l’escena. Ara, amb la complicitat de Mireia
Trias, s’han atrevit a fer una adaptació de la
novel·la Confidències a Al·là, de Saphia Az-
zeddine. És una ficció escrita en primera per-
sona, però que elles han decidit desdoblar.
Així, la vivència es fa molt més dinàmica.
Dues actrius es passen el text i les emocions, i
es completen l’una a l’altra. Judit Farrés és la
còmplice a escena. Ella incorpora la cançó i
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La llibertat que dóna
dret a equivocar-se
l’entrada dels sons que completen un quadre
cru, injust, que obliga a rebel·lar-se per un
Déu que permet aquella misèria. I també que
incomoda l’espectador perquè se sap privile-
giat còmode, que es desentén de la desigual-
tat de sexes en les comunitats arcaiques (però
també, de manera més amagada, a casa nos-
tra).

El dilema de Jbara, la protagonista, és me-
ridià. Demana a Al·là tenir l’opció de triar al-
guna cosa. Fins a l’adolescència, només ha

pogut assentir la decisió del pare, els plors si-
lenciats de la mare, l’arribada del bus de línia,
la gana i haver-se d’empassar el desig. Un en-
gany, tan trist com pueril, l’obligarà a sortir
de casa i, totalment vulnerable, haurà de
construir el seu nou món. Serà des de la sub-
missió sexual als homes que trobarà una cer-
ta llibertat. Serà el vestit que anul·la la dona al
carrer, el que li permetrà pervertir i persuadir
quan vulgui deixar caure el vel. Però la seva
vida continuarà sent sense tria. Només la su-
pervivència. Amb els primers brins de lliber-
tat arribarà la decisió i la consciència. Ara,
haurà de ser responsable de tot. Al·là, doncs, li
concedeix per fi el dret a triar, a equivocar-se.
Al primer error, sembla que Déu li tregui
l’oportunitat de ser feliç mai més.

L’equip presenta la reforma del local de Poblenou, que
es tancarà a finals del 2015: 10 anys d’inestabilitat

l maig del 2006 l’equip de la Sala
Beckett va rebre un burofax que els
oferia marxar del local on s’hi ha-

vien estat més de 20 anys... en dos mesos. Nú-
ñez y Navarro havia comprat l’edifici i prete-
nia millorar les rendes dels lloguers. Quan
s’acabin les obres (si no hi ha retards) queda-
ran pocs mesos perquè l’odissea de la Beckett
sumi 10 anys d’incertesa. Ara sembla que el
trajecte acabarà bé. Aquesta setmana es va fer
públic l’inici imminent d’obres, gràcies a les
subvencions que facilitarà l’Ajuntament de
Barcelona (2 milions) i el Consorci de Reha-
bilitació de Teatres (1 milió), en què hi ha
implicats l’Inaem, la Generalitat i el mateix
Ajuntament. De fet, l’equip de la Beckett va
especular amb aquella amenaça per forçar
un canvi d’espai que li permetés créixer com
ja insinuava anys enrere. Paral·lelament, a
l’èxit de la dramatúrgia catalana contempo-
rània arreu d’Europa (i ja hi arriba Amèrica,
mica en mica), la Beckett és la sala interme-
diària amb altres equipaments més potents,
com el Royal Court de Londres o el Teatre
Nacional de Romania. La dimensió d’equips
i estructures és exagerada i calia que la Bec-
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L’odissea
de la Beckett
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kett creixés per poder respondre a les pro-
postes d’intercanvis que es podien produir.
En aquesta dècada aquella esperança de l’au-
toria de casa no ha fet més que consolidar-se.
Mai l’obra catalana, tot i la dificultat de la
llengua, no havia estat tan escampada, diu
Casartes. Superant la popularitat de Guime-
rà, que va estrenar a Madrid i hi ha una òpera
alemanya inspirada en algun llibret seu.

Un dels èxits d’aquesta llarga travessia pel
desert és que la Beckett no hagi desaparegut
de les cartelleres. Tot i el litigi sembla estable
l’acord entre teatre i immobiliària per man-
tenir actius els baixos del carrer Alegre de
Dalt per acollir l’equip de la sala i també les
representacions teatrals. Sí que caldrà fer
epopeies per als cursos de l’Obrador. Però
com que la Beckett ha passat a ser fàbrica de
creació té garantida la complicitat d’altres
equipaments de la xarxa (com La Seca o la
Nau Ivanow) els pròxims mesos. La nova
Beckett incitarà a la barreja d’autors novells
amb consolidats i també dramaturgs amb es-
pectadors. Tots es trobaran en un vestíbul i
un restaurant obert al carrer Pere Quart.

La primera maqueta de reforma era molt

més ambiciosa. El projecte sumava uns 8,3
milions quan ara no supera els 3,5 milions
(l’Ajuntament de Barcelona ja ha habilitat
350.0000 euros aquest 2014 per a la reforma
d’una caixa escènica). Durant un any, l’equip
de la Beckett ha provat els antics locals de la
cooperativa Justícia i Pau. Això els ha fet veu-
re com poder reduir el projecte mirant que es
perdi el mínim de la potencialitat de l’equi-
pament i que, sobretot, mantingui “els espe-
rits teatrals” que es palpen a les parets
d’aquelles tres naus tancades sota una matei-
xa finca. Efectivament, la reforma preveu
aprofitar materials i evitar pintar parets es-

ELS NOUS ESPAIS

Superfície útil:
2.652,96 m²
Superfície construïda:
2.890,17 m²
Espais disponibles::
2 sales de teatre de
250 i 100 localitats
d’aforament
2 àrees de camerinos
1 bar-restaurant
3 oficines
d’administració
2 zones de banys
2 zones de magatzem
1 taller
2 sales d’assaig
3 sales de reunions
1 aula taller
1 Club d’Autors de
Teatre
1 sala de màquines a
l’aire lliure
Inici d’obres:
Finals d’octubre del
2014
Fi d’obres:
Finals del 2015
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La posada en escena de les dues actrius és
molt àgil. La història és un conte amarg. Es
parla d’Al·là i de la repressió femenina en
aquelles societats, però també es teixeixen
ponts per comprovar que queda molt a Occi-
dent per disfrutar d’una igualtat real. Els capí-
tols de submissió, per contundents, obliguen
a una certa incredulitat, són un punt d’humor
negre. El públic empatitza amb el personatge
protagonista, i li perdona els moments de lli-
bertinatge després de tanta repressió i incom-
prensió; odia el pare ignorant i s’estima la
bondat d’Abdelaziz; en definitiva, es deixa
emportar per aquest conte trist, de casualitats
poètiques que trasbalsa i, puntualment emo-
ciona. Com amb la cançó infantil per celebrar
un iogurt de magrana. ❋

CONFIDÈNCIES A
AL·LÀ
Saphia Azzeddine

Dramatúrgia direcció:
Magda Puyo

Intèrprets: Mireia Trias i
Judit Farrés

Dia i lloc: dissabte, 11
d’octubre, a La Planeta.
Temporada Alta.

a Sala Atrium és
l’escenari d’aquesta
coproducció fins al
16 de novembre.

L

crostonades si s’aconsegueix un mínim de
confort per a artistes i espectadors. En aquest
any, a més, s’han iniciat contactes amb els
equipaments del barri, un veïnat que històri-
cament ha estat molt interessat per la cultura.
No és casualitat que, a partir de la setmana vi-
nent, comenci la 13a edició del Festival Esce-
na Poblenou, per exemple. Toni Casares té
clar que hi haurà col·laboracions per a l’any
vinent, si les reformes ho permeten. També
Sergi Estebanell, codirector de l’escena, “ells
tendeixen més cap al teatre físic i menys pa-
raula i nosaltres tirem cap a més paraula i
menys teatre físic”. ❋

Retolar sobre
despintat. La reforma
procura mantenir el to
decadent de la
cooperativa Justícia i
Pau, que es va
estrenar el 1924 i des
dels noranta estava
abandonada. ARXIU

La funció 300 de dansa a Terrassa
ngel Corella realitzarà demà al vespre la funció 300 obrint la

31a temporada de dansa del Centre Cultural Terrassa. Tot i els
embats econòmics que ha patit l’equipament (que dirigeix la
fundació Antiga Caixa Terrassa), el BBVA sempre ha defensat
aquesta programació ambiciosa. Preveu també una sessió d’es-
trelles del ballet rus (8 de novembre) i el Ballet Nacional de
l’Òpera del Rhin (20 de desembre). Com a activitats comple-
mentàries Montse Colomer donarà claus per entendre el llen-
guatge de la dansa abans de cada sessió i es programa El tren-
canous (10 de gener) i Medea vista per Thomas Noone (23 de
gener). El ballarí, lligat a la història de l’American Ballet Thea-
tre, balla amb la complicitat del violinista enèrgic i empàtic
Ara Malikian. Abans de la funció es farà una petita mostra dels
alumnes del Corella Centre de dansa de Barcelona.

A+A
Ángel Corella + Ara Malikian
Lloc i dia: Al Centre Cultural, Caixa Terrassa. Demà a les 21 hores.

Ullate recorda Morente, de nou
l Teatre Poliorama acull el nou espectacle del ballet de Víctor

Ullate, El Sur, homenatge a Enrique Morente, una revisió del
muntatge estrenat el 2005 que el coreògraf ha recuperat quatre
anys després de la mort del mestre granadí. Amb la direcció
artística de Víctor Ullate i Eduardo Lao, coreografia del mateix
Ullate i música inèdita de Morente interpretada pel cantaor i la
seva filla, Estrella Morente, en diverses actuacions en directe.

EL SUR
Víctor Ullate Ballet

Lloc i dia: Del 21 d’octubre al 2 de novembre al Teatre Poliorama.

Teatre d’essència sota terra
ocs cops unes caves trenquen el silenci i s’obren a una expe-

riència artística com la que es prepara demà a Caves Nadal.
Fermí Fernàndez s’ha empescat un personatge obsessiu que
l’allunya de la seva popular vis còmica i l’ubica en aquesta Ca-
vateatreca. El sommelier és un monòleg escrit i protagonitzat
per l’actor Fermí Fernàndez, amb la col·laboració de l’escrip-
tor i dramaturg Toni Orensanz, i dirigit pel també actor Toni
Albà. La peça teatral retrata per dins el personatge d’un som-
melier que acaba convertint la seva virtut olfactiva en una ob-
sessió malaltissa. El públic podrà degustar al llarg de la repre-
sentació l’únic vi blanc sec noble del celler, el Nadal Xarel·lo
2013, i el cava Salvatge Brut Rosé

EL SOMMELIER
Fermí Fernàndez/ Toni Orensanz
Lloc i dia: Caves Nadal, demà 20.30 h.
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AGENDA D’AUTOR J.B.

ENTORN LES
‘MONTENEGRO’
TNC

l TNC completa
les funcions de
Montenegro (la tri-
logia de Comedias
bárbaras de Valle-
Inclán) amb les se-
güents activitats
Acció: Col·loqui amb
Bernat Dedéu i Ernesto
Caballero.
Lloc i dia: Avui, després
de la funció, al mateix
escenari

Acció: Conferència Lo
sobrenatural en
Valle-Inclán, a càrrec
d’Ignacio García May.
Lloc i dia: 22 d’octubre
a les 18.30 h al
restaurant del TNC
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Un nas obsessionat. L’actor Fermí Fernàndez, l’enòleg Xavi Nadal i
el director Toni Albà, fa uns dies.CAVAS NADAL




