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CRISTINA CALDERER

Els integrants del circ de Nou Barris s’estrenen al TNC

C I R C

‘A banda’

Déu n’hi do
Jordi Jané

A banda. Amb Manuel Alcántara, Marcel Aguilar,
Quique Aguilera, Antonio Benítez, Sílvia Compte, Dedé,
Enric Magoo, Peluso i Txupi. MÚsics: Karmeta Cervera,
Carles Elmeua, Jordi Golmayo i Joan Carles Sentís.
Guió: Xavi Mateu i Anna Ruiz. MÚsica original: Arrigo
Tomasi. Escenografia: Sabadell/Mayuco/Deuling.
il·luminació: Quico Gutiérrez. direcciÓ: Xavi Mateu.
TNC, 21 de desembre.

Salta a la vista que A banda s’ha pogut treballar amb més temps
i comoditat del que és habitual en les produccions de Nou Barris.
Es noten els assajos, la posada en escena és ordenada, la música
i la il·luminació tenen caràcter narratiu, hi ha sorpreses visuals
amb hores de feina al darrere i tot plegat repercuteix positiva-
ment en la factura global de l’espectacle.

A banda destil·la unes bones vibracions que traspassen la bate-
ria. Hi ha un clima llunyanament fellinià que va saltant del naïf
al trinxeraire amb un humor de textura peculiar i es veu d’una
hora lluny que els artistes s’ho passen bé. Enllà de l’argument
(arribada d’uns firaires, enrenous diversos durant el muntatge de
les barraques, obertura de la fira), l’acció se sosté en gran part per
l’atractiu dels personatges. Malgrat que en general poden encara
guanyar molt en matisos, ja n’hi ha uns quants amb força em-
patia (Manolo Alcántara està finíssim en la seva difícil aposta; la
química de Quique Aguilera combina tan bé amb Alcántara com
amb un molt creatiu Enric Magoo i en Dedé sempre és en Dedé,
aquí hi ha una de les claus de les bones vibracions: cada un dels
artistes, músics inclosos, fa més o menys d’ell mateix.

Les habilitats circenses formen part dels caràcter dels perso-
natges i van molt lligades a l’acció argumental. Són destacables
la netedat del número aeri de Sílvia i Dedé i els ben resolts jocs
de mans d’un inspirat Enric Magoo desdoblat en quatre o cinc

personatges arquetípics. És una troballa la imatge en què des-
emboca la relació de Quique Aguilera i Manolo Alcántara: després
d’un meritori frasejat de saxo d’Aguilera mentre Alcántara passa
el cable, l’acaben passant tots dos simètricament invertits, peus
amb peus (Alcántara per dalt, Aguilera per sota caminant en
vertical de mans). També són troballes la coreografia de les ane-
lles, la rampa humana per on el portador Dedé s’enfilarà a l’a-
parell, el gegant malabarista (autèntica atracció de fira) o els
multitudinaris malabars amb maces. En ocasions, l’acció s’afei-
xuga. Jo espectador agrairia que, sobretot en els grups de primer
pla, els xarivaris acrobàtics fossin més picats de ritme, que s’eli-
minés lletra, que s’hi sentís parlar català, que no caiguessin les
poques maces que cauen i que s’hi trobés el final que encara no
hi ha. S’arrodoniria un bon espectacle que ja té molt de guanyat
per fer temporada estable i bolos. Seria bo que el segon acosta-
ment del TNC al nostre circ (el primer va ser el 1999 amb Utopista,
de Monti i Cia.) fos un pas irreversible en el camí de normalització
d’aquesta art escènica. Cal tractar amb cura i atenció muntatges
com A banda, perquè ens donen una mesura bastant exacta de què
ens falta i de fins on podrem arribar quan tinguem el que ara ens
falta. Als quebequesos del Cirque Éloize ja els pots anar al darrere
amb un flabiol sonant.

T E A T R E

‘Okupes al Museu del Prado’

Combatre
l’amnèsia

Francesc Massip

Okupes al Museu del Prado, d’ Alberto Miralles.
Traducció: M.J. Ragué. Intèrprets: Joan Massotkleiner,
Xavier Albertí, Pere Anglas, Mingo Ràfols, Mercè Anglès,
Òscar Intente, Xavier Siles, Xavier Guillermo, Joan
Boher, Roger Cònsul, Marc Sempere. Escenografia,

figurins i màscares: Mariona Millà. Direcció: Ricard

Salvat. Sala Muntaner, 21 de desembre.

En l’actual context de flagrant desmemòria que afecta el país,
és d’agrair que el teatre acompleixi la seva funció essencial d’a-
nalitzar sense pèls a la llengua la realitat que ens envolta. I en
aquest sentit resulta pertinent el retorn als nostres escenaris d’un
autor i d’un director caracteritzats pel seu compromís social i
artístic. Recordem que tant l’il·licità Alberto Miralles, que es va
formar a l’Institut del Teatre de Barcelona, d’on va ser també
professor (1963-74), com el tortosí Ricard Salvat, van pertànyer a
l’avantguarda del teatre independent que va renovar el panorama
escènic de l’època. El 1966, Miralles fundava el grup Cátaro amb
espectacles com Cátaro 67 i Cátaro-Colón. Després va marxar a Ma-
drid, i des d’aquí només hem vist alguns dels seus darrers mun-
tatges a través de la televisió, com Píntame en la eternidad. Ara amb
Centellas en el sótano del Museo (1996) ha volgut posar en relació els
dos únics períodes democràtics de què ha gaudit l’Estat espanyol
durant el segle que s’acaba: la II República i el present. La con-
nexió es formula a través d’una revivificació dels més destacats
creadors de la República (Picasso, Xirgu, Lorca, Alberti, Ortega o

Buñuel) que es troben assetjats al Prado, on s’han tancat per
protestar contra la política cultural del govern de torn. Fer parlar
els cèlebres artistes, ara vells xarucs, en un exercici d’autoparòdia
amb tots els seus tics, manies i genialitats, constitueix un dels
aspectes més feliços de l’espectacle. L’altre va a càrrec dels intèr-
prets que encarnen aquestes intrèpides patums centenàries.
Mingo Ràfols se les heu amb un Picasso malcarat que finalment
exposa al Prado al costat de Goya i Velàzquez, per cert una de les
condicions que figuraven al seu testament per tal de permetre el
retorn del Guernica a Espanya, que, com l’altra condició, el resta-
bliment de la República, van ser matusserament incomplertes.
Xavier Albertí incorpora el primfilat Lorca, capaç de convertir en
pedestal qualsevol caixa on s’enfila, i que corre a arraulir-se al pit
de la maternal Margarida Xirgu, interpretada amb delicadesa per
Mercè Anglès. Pere Anglas pronuncia un Rafael Alberti tan exhi-
bicionista que quan es fot un pet està fent literatura, mentre insta
a resoldre els brots racistes follant indiscriminadament, perquè el
futur és mestís. Joan Massotkleiner es posa sota la pell del pesat
d’Ortega, que revela la redundància en els “militars incontrolats”
que els assetgen (quina tautologia!), mentre Òscar Intente fa de
sorollós Buñuel que, com un cavall de Troia, clava coça i mirada
amb la seva càmera implacable. Els vívids diàlegs dels personatges
ressuscitats deixen com un drap brut l’immobilisme dels “intel-
lectuals del règim” i l’abúlia dels indolents, veritable llavor de tota
dictadura, per acabar confessant que potser “han aburrido, pero no
aborregado”. Per la resta, el muntatge té aspectes sorprenents: per
exemple, la traducció de l’original castellà al català, d’altra banda
irreprotxable. Aquest procedir el va iniciar el Teatre Lliure amb la
traducció de Neruda (1982) i és habitual en la producció de Paco
Zarzoso, cosa que pot ser interpretat com un símptoma de nor-
malitat però també com un esforç innecessari, sobretot quan es
retorna al castellà en citar versos o paraules textuals, perquè els
personatges evocats van tenir en la llengua el seu instrument
expressiu primordial. L’altre aspecte insòlit és l’escenografia feta
de quadres i artilugis plàstics rabiosament contemporanis que
s’amunteguen com en un magatzem d’un museu als antípodes,
però, del del Prado, on només entren obres de més de cent anys.
Decisions que deuen tenir la seva justificació dramatúrgica, per-
què Salvat no és director que deixi caps sense lligar, però que no
arriben a aclarir-se en l’escenificació.

.............................
Estrena al Palau de la
Música d’una cantata
amb text de Martí i Pol
Redacció
BARCELONA

El tradicional concert de Sant
Esteve de l’Orfeó Català, que
se celebra dimarts (19.00
hores) inclou aquest any
l’estrena d’una cantata amb
lletra del poeta Miquel Martí i
Pol, que assistirà a l’acte del
Palau de la Música. Es tracta
de Nadal 2000, amb música del
director titular de l’Orfeó,
Josep Vila i Casañas. El Cor
Infantil i el Cor de Noies de
l’Orfeó Català, dirigits per
Lluís Vilamajó, seran les
formacions encarregades
d’interpretar la nova
partitura. El concert
continuarà amb el Cor Jove
que dirigeix Conxita Garcia
amb un repertori variat que
inclou nadales tradicionals i
obres de Thomas, Ribó, Pérez
Moya, Rutter, Guinovart i
Mendelssohn. El concert es
clourà amb l’Orfeó Català
interpretant diversos
fragments de la Missa en sí
menor de Bach. Hi participarà
l’Orquestra Nacional de
Cambra d’Andorra, la contralt
Montserrat Torruella i el
tenor Josep Benet, tots sota la
direcció de Josep Vila.

.............................
L’Orquestra Barroca
Catalana actua a
l’Auditori de Lleida
M. Gutièrrez
LLEIDA

L’Orquestra Barroca Catalana,
el Cor de Cambra de l’Auditori
Municipal Enric Granados de
Lleida i solistes, sota la
direcció de Mireia Barrera,
obren avui el cicle de concerts
de Nadal i Cap d’Any a
l’Auditori de Lleida. Aquest
concert, patrocinat per la
Fundació Caixa de Sabadell,
tanca la commemoració del
250 aniversari de la mort de
Bach a Lleida. Per això el seu
programa se centra en aquest
compositor. El cicle
continuarà els dies 29 de
desembre i 4 de gener amb les
dues sessions del tradicional
Festival de Valsos i Danses a
càrrec de l’Orquestra
Simfònica del Vallès, sota la
direcció de Salvador Brotons.

.............................
‘La jaula de las locas’
fa un any al Condal
Redacció
BARCELONA

La comèdia La jaula de las locas
celebra demà el seu primer
aniversari al Teatre Condal.
L’obra, dirigida per Àngel
Alonso i protagonitzada per la
parella formada per Paco
Morán i Joan Pera, ha rebut
més de 200.000 espectadors i
s’ha convertit en la
representació teatral més
vista a Barcelona durant la
temporada 1999-2000.


