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El Festival Alcools a La Seca promou la trobada entre
el públic i el poeta que recita els seus propis versos

l plaer de recuperar el magnetisme
de la poesia escoltada. Llarga és la
discussió, al llarg de la història de la

literatura, de si el vers sona més fèrtil si és lle-
git i rellegit en la intimitat del jo personal, o
bé escampat per la veu del rapsoda i si potser
del mateix poeta perquè vessi les subtilitats i
els matisos que el van dur a encadenar aque-
lles paraules amb una voluntat de ritme. Pro-
bablement, com totes les veritats, rara vegada
és absoluta. I, per això, La Seca acull el Festi-
val Alcools, una cita perquè el públic pugui
conèixer un ventall ampli de la poesia con-
temporània, en la qual conviuen fins a cinc
generacions diferents de veus i estils.

El poeta i director del Time Out Barcelona i
qui ha impulsat el festival, Andreu Gomila,
defensa com a arma imprescindible els punts
de trobada entre aquests autors i el públic.
Malalt de teatre, sap que l’empatia escènica
és un element vital per fer més porosa l’àni-
ma. El cicle va començar la setmana passada
amb Sílvia Bel i Roger Mas treballant el vers
de La carn vol carn d’Ausiàs March. Era un
antecedent a la poesia medieval necessari
“per saber d’on venim”, comentava Gomila.
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Sucar la veu
en l’ànima

POETES SENSE INTERMEDIARIS J. BORDES

Des d’aquesta setmana, i durant tres mesos,
l’oïda es reserva als versos contemporanis.
Dels que tenen 80 anys i són tòtems i èxits
editorials en aquesta selecta tradició literària
i dels que comencen a desbrossar els seus
universos i que necessiten de tarimes més
ambicioses per constatar el seu impuls litera-
ri.

Totes les sessions es fan a dos quarts de deu
del vespre a la Sala Palau i Fabre de La Seca.
La voluntat del director d’Alcools és que hi
hagi diverses dates per facilitar l’accés als es-
pectadors. I que els poemes més èpics o visto-
sos integrin també alguns de més hermètics.
Perquè la trobada ha de ser una comunió en-
tre qui diu i qui escolta que vagi més enllà de
l’activitat puntual, ja que ha d’incitar a voler
rellegir (ara sí, des de la subjectiva intimitat
els germans dels versos seleccionats per a la
vetllada). El cicle ha obtingut el suport de la
Fundació Lluís Carulla, així com de la insti-
tució de les Lletres Catalanes (ILC). Alcools
podria semblar un joc de paraules (com les
de Jordi Oriol per indicar que una comunitat
aspira a ser moderna, cool, com insinuava,
tràgicament divertit a Home-natja) però re-

met, en realitat al “testament literari” de Gui-
llaume Apollinaire, en paraules de la directo-
ra de la ILC, Laura Borràs. I és que en aques-
tes vetllades, com en el llibre d’Apollinaire, hi
ha una gran varietat de gèneres i veus poèti-
ques, “del més prosaic al més hermètic”.

David Castillo, poeta i director d’aquest
suplement Cultura, té clar que “sense poesia
no hi hauria Catalunya”, només quedarien,
en tot cas, “els calamars i les altres botigue-
tes”, diu provocatiu. Per al periodista és in-
dispensable la poesia (en tots els seus ves-
sants de la cultura) per fer atractiva Catalu-
nya. Recorda Castillo, fa dues dècades, tot i el
brogit dels vuitanta, semblava que el país no

UUUUH!
Enric Casasses
Dies: Avui i demà.

EL ROMANÇO...
Josep Pedrals
Dies: 19 al 21 febrer

DES D’ON...
Joan Margarit
Dia: 26 de febrer

FELANITX
Llúcia Ramis/
Andreu Gomila
Dies: 5 al 7 de març

MULA MORTA
Sebastià Alzamora
Dies: 12 al 14 de març

DARRERE EL MIRALL
Feliu Formosa
Dies: 19 i 20 de març

ALCOHOLS
Martí Sales/
Núria Martínez
Dies: 26 al 28 de març

LA MEVA MARE...
Teresa Colom
Dies: 9 a l’11 d’abril

ÈXITS SECRETS...
David Castillo
Dies: 16 al 18 d’abril

CRÍTICA JORDI BORDES

nimals de companyia va néixer, ac-
cidentalment, als menjadors parti-
culars. Va ser l’únic lloc que van

trobar per expressar aquesta comèdia gene-
racional que va amarant-se d’amargor, esce-
na a escena. Ara fa temporada al Club Capi-
tol, després d’un any llarg voltant per arreu:
sempre en petit comitè entre espectadors
còmplices ja molt implicats a l’aventura. En
aquest sentit, decidir acceptar la invitació de
pujar a una sala (amb aforament superior al
centenar d’espectadors) és tot un repte. Per-
què no sempre les fragàncies es respiren igual
en una boutique que en un supermercat. La
peça respira bé quan és còmica i sorprenent-
ment tensa quan s’ensenyen les cartes ama-
gades, la buidor dels personatges. En realitat,

A Amistat de ceràmica,
tan fina com falsa
és el retrat inclement a les amistats de conve-
niència, entre un grup de fills de pares rics.

L’obra d’Estel Solé té molta empenta. Ar-
renca divertida, com una peça generacional:
la trentena és la dècada de poder corregir la
vida, dels dubtes postadolescents. Així, tots
els personatges respiren autosuficiència de
casa bona. Això sí, cada cop costa més dema-
nar l’ajuda paterna. Aquests personatges vi-
uen una amistat, que es va revelant més i més
buida. La projecció de la seva vida feliç cada

cop és més falsa; i ho saben. Entre tota la co-
lla, n’hi ha un que respira diferent. Que ves-
teix pitjor; que se l’entén menys; que se sap
poc de què fa i per què és amb ells... És un
preciós contrapunt que serveix perquè la tra-
ma pivoti sobre el seu ingenu engany.

A l’aventura de Barcelona s’hi han sumat
Jacob Torres (que ja va ser al Santa nit en
aquesta mateixa sala fa pocs dies, també una
comèdia d’emocions, tot i que amb un regust
més naïf, benèvol) i Mercè Martínez. La seva
anterior visita a la sala es remunta a Le mani
forti, un drama contemporani de gran con-
tundència. Martínez, molt còmica, regira per
vessant més foscos a Animals... Martina Tres-
serra sap moure’s bé amb l’ambigüitat, Mí-
riam Tortosa, en la contundència, i Edu Buch
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evolucionava. Que el pes de Pere Quart, Es-
priu o Vidal Alcover havia capat la generació
més jove. Sortosament, va ser només un mi-
ratge, un malson passatger. Castillo, que tan-
ca el cicle, proposa tres recitals diferents,
sempre partint dels seus versos. Ben diferent
als altres protagonistes que aposten per un
mateix recital que repeteixen cada cop.

Alcools ve a sumar-se a les sessions poèti-
ques setmanals del bar Horiginal, que lidera
Josep Pedrals, i la Setmana de la Poesia. Tot és
per sumar. Pedrals celebra aquest nou for-
mat, que s’allarga tres mesos, “a tothom li fe-
ia falta”, diu convençut. Tant li fa, sempre que
la trobada rescati la veu de l’ànima. ❋

Sempre actiu. Enric
Casasses en una
imatge d’arxiu és el
protagonista aquest
cap de setmana al
festival ‘Alcools’ de La
Seca. ORIOL DURAN

fa un brillant viatge tortuosament còmic per
als espectadors.

Si l’ànima d’una casa dóna una veritat ex-
quisida per a muntatges tan quotidians com
aquest. el compromís dels actors és ferm i
aconsegueix atrapar el públic. Si és un privi-
legi gaudir de teatre a casa d’un amic, també
ho és riure i patir al costat d’espectadors des-
coneguts que mai més no es tornarà a veure
(o a reconèixer). Molt bon treball. Preferible
anar-hi en parella o en grup. La reacció ins-
tantània és preocupar-se per les amistats esti-
mades que, accidentalment, s’hagin pogut
refredar. Animals de companyia és una prova
del cotó per entendre si les amistats de cadas-
cú tenen la resistència que se suposa... o
no. ❋

ANIMALS DE
COMPANYIA
Estel Solé

Direcció: 
Marilia Samper

Intèrprets: 
Eduard Buch, Miriam
Tortosa, Martina
Tresserra, Jordi Vaqué/
Jacob Torres, Estel
Solé/Mercè Martínez

Dia i lloc: Dissabte 7 de
febrer a la sala 2 del
Club Capitol. Per ara,
fins a l’1 de març

Un premi Pere Quart, a l’escena
a sala l’Alternativa de Sabadell (Marià Aguiló, 22) ha iniciat

aquesta setmana un cicle de teatre amb autoria local. No s’aca-
ba aquí el repte., ja que ha obert el foc la novel·la Estem en con-
tra (premi Pere Quart d’humor i sàtira 2007) que fa el salt
mortal per transformar la narrativa d’humor en un gag teatral.
Es tracta de sis històries còmiques que ens descobriran la di-
mensió lúdica d´unes persones, homo ludens, que gràcies al joc
finalment es veuran convertits en personatges. Les absurdes
regles dels polítics, la urgència d’un pare divorciat per aconse-
guir adormir la seva filla, les pressions familiars per aconseguir
un lloc important, uns personatges folklòrics perduts en l’ab-
surda tradició, una parella en crisi o dues velles glòries enfron-
tades fins la mort fan de la proposta narrativa una fresca expe-
riència teatral

ESTEM EN CONTRA
Xavier Gual
Intèrprets: Anabel Riquelme, Laura Sabaté, Juan Carlos Tovar, David
Gallardo, Òscar Masllovet
Lloc i dia: A L’Alternativa de Sabadell, fins al 22 de febrer.

‘New Order’, amb nou repartiment
ew Order són tres persones, dos homes i una dona, de classe

mitjana, que durant aquesta crisi han vist com tot el que te-
nien se’ls ha escolat de les mans. Que senten que els ho han
pres, a la força. La feina, els diners, la dignitat, el futur. Aquests
tres anònims decidiran prendre una decisió valenta i agosara-
da. L’obra ja es va poder veure al juny, i no va deixar butaca
lliure. Ara, Gemma Brió substitueix Marta Domingo.

NEW ORDER
Sergi Pompermayer
Intèrprets: Gemma Brió, Pablo Lammers, Sergio Matamala, Concha Milla
Lloc i dies: a la Sala Flyhard, fins el 23 de febrer.

Una cloaca que vessa èxit
er primer cop, es pot veure en català la comèdia amarga de

Maria Goos: Cloaca. S’estrena aquest dilluns al Versus. Ja se’n
va poder veure una versió argentina al Teatre Goya el 2010,
Baraka!, interpretada per actors populars del país. Ara, és el
torn d’un repartiment de casa. Cloaca tracta sobre l’amistat de
quatre homes i com el pas del temps i la recerca constant d’èx-
it, diners i poder acaba perjudicant el vincle de la relació.
L’aparició de la dona s’intueix també reveladora.

CLOACA
Maria Goos
Intèrprets: Miquel Sitjar, Xavi Casan, Ramón Godino, Pep Papell i
Konstantina Titkova.
Lloc i dies: Al Versus Teatre, des d’aquest dilluns fins a l’1 de març.
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AGENDA D’AUTOR J.B.

“EL PÚBLIC I LA
DIRECCIÓ
ESCÈNICA”
AsSoc Perla

illuns tindrà lloc
un nou diàleg del
cicle El públic i la
direcció escènica,
amb els directors
Joan Ollé i Xavier
Albertí com a pro-
tagonistes. El cicle
té per objectiu co-
nèixer millor com
es viu –el públic–
des de la perspecti-
va de la direcció i
aprofundir en el pa-
per dels espectadors
d’arts escèniques en
el procés creatiu i
en la societat en ge-
neral. El cicle s’es-
tructura en quatre
diàlegs amb sis di-
rectors i dues direc-
tores de l’escena ac-
tual catalana, que es
fan entre desembre
de 2014 i març de
2015.
Lloc i dia: Biblioteca de
Catalunya, dilluns a les
7 de la tarda.
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Amics. Què passa quan un conflicte tensa la corda d’un grup
d’amics? ‘Cloaca’ dóna una possible conclusió. VERSUS




