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Mario Gas dirigeix el remodelat Teatro Español, de Madrid

La sala madrilenya presentava ahir a la nit l’espectacle ‘Belmonte’, tot i l’absència del compositor valencià Carles Santos

El Teatro Español
reobre a mig gas

Ramon Palomeras
MADRID

D
esprés d’un
mes i mig
de refor-
mes, el Te-

atro Español de
Madrid obre les
portes de nou. Ma-
rio Gas, el director
del coliseu, lamenta
que Carles Santos,
per motius de salut,
no n’hagi pogut
ser el mestre de
cerimònies.

El compositor i director
musical Carles Santos havia
de ser l’encarregat de reinau-
gurar ahir al vespre el Teatro
Español tot dirigint la Banda
Simfònica Municipal de Ma-
drid. Però, com diu Mario Gas,
“no ha pogut ser”. “Té un
procés d’esgotament agut i ha
de descansar. Recomanacions
del metge”, explica. Però bé,
Joan Foriscot, el subdirector
de la Banda, el va rellevar. Ai-
xò sí, Santos va fer arribar les

seves paraules mitjançant un
text. I Gas ja ha avançat que
pròximament l’artista de Vi-
naròs actuarà a l’Español.

Belmonte, la composició que
havia de dirigir Santos, “re-
flecteix –com diu Gas– el
sentiment del món dels toros
però tractat amb una condició
molt mediterrània, progres-
sista i avantguardista”. “Exac-
tament la barreja que m’inte-
ressa per assolir els objectius
de l’Español. Atent a la tradi-
ció, però obert a l’avantguar-
da”, clarifica.

És per això que es van dur a
terme tot un seguit de refor-
mes, amb la reobertura del
fossar inclosa. Com explica
Gas: “Per donar més versatili-
tat a l’escenari i encabir-hi els
musicals –òperes i sarsueles–,
que abans no es feien”. I més
endavant es faran més refor-
mes. “S’ha de modernitzar
tecnològicament per poder
representar espectacles com-
plexos”, justifica. “I una sala

petita per oferir un tipus de
teatre més alternatiu”.

Amb la programació de la
setmana entrant ja s’albira per
on van els trets. Les nits de l’Es-
pañol oferiran un dia de teatre
estranger amb Patrice Chére-
au, que farà una lectura dra-
matitzada de Les carnets de sousol
(Memòries d’ultratomba), de Dos-
toievski; l’humor de Faemino y
Cansado; un recital líric amb
María Bayo; una doble sessió

de flamenc amb Miguel Poveda
i Martirio; el monòleg d’Ángel
Pavlovsky Oíd mortales...! i una
nit de jazz i música francesa
amb Paloma Berganza. I més
endavant, entre altres, Robert
Wilson amb La Galigo, Così fan
tutte, amb direcció escènica de
Carlo Battistoni, i el Romancero
gitano, sota la direcció de Fran-
cisco Suárez.

“Hem d’estar atents a la
dramatúrgia contemporània
actual i espanyola, per des-
comptat. S’han d’incloure tots
els gèneres, des de la dansa fins
a la música, teatre no verbal i
de text, d’ací, d’allà i de més
enllà”, comenta el director del
Teatro Español.

Idees clares
D’altra banda, per a aquelles

veus que han posat en qüestió
la seva capacitat com a gestor,
etziba: “El món del teatre és
molt difícil i endogàmic. Quan
t’enfrontes a conjuntures molt
establertes, a nepotismes o a
gent que de sotamà rep més
del que ha de rebre, i aparei-
xen certs problemes econò-
mics, a qui ostenta el poder
sempre li convé dir que la gent
que és díscola o no ha tingut
tants ajuts és la culpable del
dèficit”. I puntualitza: “Tinc les
idees molt clares i les contra-
diccions molt fosques”.

Respecte al Fòrum, on pre-
sentarà una versió de l’Orestí-
adad’Èsquil al mes d’agost,
Gas comenta: “Des de fora
entenc que hi hagi gent que
digui que pugui ser una ope-
ració d’especulació immobi-
liària encoberta, però també
entenc que pot donar molt
de si. En el moment històric
en què estem, un debat sobre
les cultures és important”.

T E A T R E

‘Sota el til·ler’

L’emoció de les
vides invisibles

Juan Carlos Olivares

‘Sota el til·ler’, de Conor McPherson. Direcció: Xico
Masó. Espai escènic i vestuari: Joan Galí. Il·luminació:

August Viladomat. Amb: Jacob Torres, Pere Eugeni Font,
Xavier Pujolràs Novich. Sala Beckett.

N’hi ha que es perden en la immensitat de l’univers per
explicar els misteris de la vida; n’hi ha que descobreixen en el
microcosmos d’un bassal la metàfora perfecta per entendre
l’existència. Conor McPherson pertany a la segona categoria.
Tant La presa com Sota el til·ler s’aixequen sobre les vivències i els
éssers invisibles. Herois dramàtics del que es coneix com a in-
trahistòria, la història que no mereix ni una línia als llibres de
text i, amb una mica de sort, ni mitja a les pàgines de succes-
sos. Teatre de l’anonimat.

A Sota el til·ler un atracament irromp sense convertir-se en ar-
gument per a un drama social. Una falsa acusació és a punt de
fer-se tragèdia, però el fluir de la normalitat se l’empassa en una
nit de consol de sofà. Tot –des de la cicatriu de l’absència de la
mare fins a l’estrès de l’asfíxia econòmica– té el protagonisme
d’un “formigeig a l’estómac”, com diu el personatge més jove.

Per a McPherson és més important mostrar el plaer del relat
personal, la capacitat de l’ésser humà de construir-se la pròpia
llegenda amb la pròpia vara de sinceritat o autoindulgència. Amb
aquesta sinceritat –ambigua, sesgada– es presenten els tres per-
sonatges de l’obra (dos germans i l’amic de la germana) davant
el públic. Uns personatges que en qualsevol altra circumstància
serien invisibles per a l’espectador.

Transformar l’insignificant en el centre d’atenció és un repte
per al director i els seus actors, i Xico Masó supera el difícil pro-
grama de partida. A excepció del guarniment innecessari d’una
realitat paral·lela, el muntatge de Masó és una parada de control
dramàtic de la intranscendència. Els tres intèrprets recreen els
seus personatges amb un mínim de maquillatge psicològic, una
economia de mitjans, de gestos, d’entonació, d’accents, que as-
soleixen el seu objectiu: connectar amb el públic i fer-li veure el
valor d’unes vides d’autor, encara que siguin invisibles.


