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AAAAvvvvuuuuiiii    pppprrrrooooggggrrrraaaammmmaaaacccciiiióóóó    eeeessssppppeeeecccciiiiaaaallll::::
■ CCCCoooonnnncccceeeerrrrtttt    eeeessssppppeeeecccciiiiaaaallll    ddddeeee    CCCCaaaarrrrlllliiiinnnnhhhhoooossss

BBBBrrrroooowwwwnnnn,,,,    amb Gabriel Porcar, a
les 9 del matí.

■ 11110000    RRRRPPPPMMMM,,,,    amb Marc Pérez i
Joaquim Vilarnau (de 10.00 a
12.00 h). Les mil òptiques de
la música en català.

■ LLLLaaaa    hhhhiiiissssttttòòòòrrrriiiiaaaa    aaaallll    MMMMaaaassss    PPPPaaaarrrrxxxxééééssss
dddd’’’’AAAAgggguuuullllllllaaaannnnaaaa (de 13.00 a 14.00
h). Documental històric rea-
litzat per Manel Guitart.

■ TTTTòòòònnnniiiiccccaaaa    NNNNaaaattttuuuurrrraaaallll    (de 16.00 a
17.00 h), amb Mireia Mallol.
Els millors moments del con-
cert de Marien Hassan al
Fòrum Universal de les Cultu-
res de Barcelona.

■ EEEEspecial musical amb Gabriel
Porcar, a partir de les 10 de la
nit. Els millors moments dels
concerts de Dani Rambla
Quintet i Elegance Quartet &
Eladio Reinon  i Antonio
Serrano & José Reinoso, a la
Nova Jazz Cava de Terrassa.

informa:

FRANCESC MELCION

Una escena d’assaig de ‘Morir a Bagdad’

El drama ‘Morir a Bagdad’ demostra l’especial interès que desperta l’actualitat en la programació del Festival

No a la guerra a Sitges

Marta Monedero
BARCELONA

A
lguns pro-
fessionals
s’acosta-
ven a Sit-

ges dissabte atrets
per la segona jor-
nada d’un festival
capaç d’ensenyar la
seva millor cara
amb l’acció teatral
‘Morir a Bagdad’.

Nascut de l’esforç col·lectiu
de gent que prové de diferents
àmbits teatrals de Mataró, Mo-
rir a Bagdad (un títol tan ine-
quívoc com el nom de la com-
panyia, Teatre per la Pau) es va
estrenar a l’Hort del Rector de
Santa Maria de Mataró el juliol
passat. Se’n va fer una segona
representació al taller que els
escenògrafs Castells tenen a
Santa Agnès de Malanyanes i,
dissabte, la seixantena d’intèr-
prets d’aquesta acció que de-
nuncia la injustícia de la guer-
ra de l’Iraq actuaven als Jardins
del Terramar de Sitges.

Morir a Bagdad no és un es-
pectacle convencional. A l’en-
trada del recinte d’aparença
espectral, donen un petit tam-
boret de tisora i una llanterna
a cada espectador. Ja ben pre-

parada, tota la comitiva cami-
na enmig de la foscor fins que
s’arriba al llac situat al mig
dels Jardins. Encerclant-lo, hi
apareixen una quarantena de
senzills taüts de totes les mides
que estan al descobert i amb
un petitíssim llum que il·lu-
mina els actors i actrius que hi
ha estirats a dins. El ritual
passa perquè cada espectador
s’assegui al costat del cadàver
que vulgui i aquest, pàl·lid i
vestit tal com anava el dia que
va morir, comenci a parlar.

Els textos els han escrit pro-
fessionals diversos: mestres,
polítics, periodistes, escriptors
i els mateixos actors, en un
intent de copsar els pensa-
ments que poden tenir, poc

abans de morir, les víctimes
innocents. Són monòlegs
d’uns vuit minuts que diuen
en veu baixa i que, en algun
moment de la funció, costaven
de seguir a causa dels focs ar-
tificials que espetegaven dis-
sabte a la nit a Sitges però que,
jugades de l’atzar, ajudaven a
donar més versemblança a
l’acció, ja que, tot plegat, evo-
cava la sensació de trobar-se
enmig d’una ciutat amb foc
creuat i explosions constants.

El vell que anava al mercat,
el nen que feia de sabater, la
dona que vol separar-se del seu
marit, la jove embarassada que
somnia en el futur del seu fill,
l’estudiant orgullosa de la his-
tòria del seu país, el periodista

que creia en les bombes intel-
ligents, una col·lega seva am-
biciosa que veu l’ascens gràcies
a informar del conflicte su-
cant-hi pa, una escut humà
britànica amb sentiments con-
tradictoris cap al seu govern...
Aquest és el dolor, el gran
drama que reflecteixen el di-
rector Josep Rodri i la seva
companyia. Un espectacle dig-
ne del Festival, tan atípic com
imprescindible, que fa vessar
llàgrimes a una societat com-
promesa amb el No a la guerra
mitjançant petites històries
dites a cau d’orella. Històries
mínimes que s’acaben, de sob-
te, quan sona una sirena. Des-
prés del bombardeig, tothom
és mort en aquest cementiri

imaginari. Sonen les notes d’El
cant dels ocells (que, curiosa-
ment, fa pocs dies també s’es-
coltava a l’espectacle Homenat-
ge a Catalunya) i uns versos
d’Espriu dedicats al Vietnam.
La paraula del Teatre per la Pau
mereix, sens dubte, continuar
sent dita.

La proposta de l’Iceberg
Si té tot el sentit que el Fes-

tival de Teatre de Sitges pro-
grami Morir a Bagdad, també el
té que aposti amb contun-
dència pels nous autors. Des
de l’any passat, el projecte
Iceberg repica en aquesta
qüestió amb vehemència però
resultats irregulars. Sergi
Fäustino, que l’any passat va
inquietar més d’un amb Nu-
tritivo, ha evolucionat cap a la
creació col·lectiva amb La his-
toria de M. Engracia Morales, que
firma al costat de Joan Simó i
Ángeles Zamora. Tots tres in-
terpreten aquesta reflexió
que, amb alguna troballa en-
ginyosa de llenguatge i un
humor corrosiu, busca tren-
car els tòpics sobre la vellesa i
la soledat partint d’un treball
que beu de la realitat quoti-
diana.

Retrat de la tardojoventut
urbanita, sola, buida i angoi-
xada, El miedo y la música su-
posa el debut de l’actor Julio
Manrique com a autor i direc-
tor, una opera prima inacabada
on s’entaforen referents gene-
racionals i teatrals.

AGENDA D’AVUI

19.00. Les dernières halluci-
nations de Lucas Cranach
l’ancien. Teatre Retiro. Cia.
Mosoux-Bonté.

21.00. Y los peces salieron a
combatir contra los hombres,
d’Angelika Lidell. Mercat.
Atra Bilis Teatro.

23.00. Plou a Barcelona, de
Pau Miró. Teatre Prado. Di-
recció: Toni Casares.

T E A T R E

‘Cabaret diabòlic’

Al principi va ser Eva i
el cabaret

Juan Carlos Olivares

‘Cabaret diabòlic’, de Beth Escudé i Isabelle Bres. Direcció:

Beth Escudé. Espai escènic: Marta Alemany. Vestuari i

caracterització: Rui Alves Ferreira. Il·luminació: Pep
Arumi. Intèrpret: Isabelle Bres. Teatre Tantarantana.

El Cabaret diabòlic de Beth Escudé posa de nou en evidència la falta
d’un espai estable a Barcelona per a un gènere que reivindica una
estètica teatral de la frivolitat per explicar un món real i contem-
porani. Encara que Escudé recorri al cabaret com un exercici d’estil
que busca la paradoxa radical entre la forma i el fons, la seva po-
sada en escena és un argument de qualitat a favor de les insospi-
tades possibilitats del cabaret com a vehicle d’expressió absoluta-
ment actual.

El discurs feminista que recorre els cinc episodis biogràfics de
Cabaret diabòlic se serveix al públic amb trucs de màgia, melodies
lleugeres i lletres ronques, il·lusions de ventrilòquia, insinuacions
de vedet, conats d’estriptis, jocs de participació i llançament de
dobles sentits al quadrat.

L’artilleria habitual d’un espectacle de variétés, però amb un guió
a disposició de cinc dones obligades –en contra de la seva natura–

a disculpar-se davant els homes i la història, des de la determinista
pecadora d’Eva fins a la stendhaliana Leni Riefenstahl. L’única ob-
jecció a la nòmina de personatges és l’excessiva exquisidesa de dues
de les seves escollides (la monja dramaturga del segle X Roswitha
von Gandersheim i la càtara heretge Grazida Lizier de Montaillou),
de currículum tan interessant com llunyà i ignot per al pú-
blic.L’aconseguit vestuari –carregat d’eròtica ironia– i l’estudiada
desimboltura d’Isabelle Bres, ficada en la pell d’una proletària
conscienciada del music-hall, lluirien millor en un escenari menys
rígid. També falta perquè el muntatge sigui rodó més control del
ritme i una direcció d’escena una mica més sofisticada, menys fo-
namentada en l’esforç únic i personal de l’actriu. Petites volves de
pols en un espectacle que explota una idea brillant i un missatge
necessari amb la gràcia dels llenguatges imperibles.


