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CRISTINA CALDERER

Els pallassos del Cirque du Soleil van participar en la presentació de la temporada teatral

QUADERN DE TEATRE

Temporada de bisos
F r a n c e s c M a s s i p

D
illuns passat, a la gala de presentació
de la present temporada teatral, un
lluminós Àngel Pawlowsky convidava
l’audiència a “aixecar el teló” a besades,
variant més dolça i aèria que els rudes
aplaudiments de compromís.

L’espetarrec de besos, bisos inclosos, amb què va
respondre el públic va electritzar l’enorme espai del
Barcelona Teatre Musical com una piuladissa de
pollets a la llum de la granja. I tot per explicar-nos,
amb la tendresa que el caracteritza, que
l’aplaudiment no és més que una desesperada
temptativa de retenir l’inabastable essència d’amor
efímer que és el teatre. Una obertura diamantina a
càrrec del veterà actor argentí que llisca amb l’aire
corporal, gestual i expressiu d’un Marcel Marceaux.
La vetllada va tenir altres –pocs– moments
d’indiscutible brillantor. Sobretot amb els pallassos
Macloma del Cirque du Soleil: un enfarinat
hiperactiu capaç de tocar un piano en vertical, un
august transvestit de violinista i un cambrer murri i
estaquirot, tots tres embrancats en una discussió en
pseudoxinès mortalment hilarant.

Joan Pera anunciava la creació d’una associació
d’espectadors “normals” que reclamaven col·loquis
després de la funció, com una mena de “teatrefòrum”
que, abans de tornar a casa perplexos, els ajudés a
entendre els textos intricats de la Cunillé o els
muntatges desaforats de Bieito. Cecilia Rosetto,
acompanyada per la guitarra d’or de Toti Soler, va
posar cant i humor portenys a la vetllada que va
cloure amb corrosives exhortacions del tipus:
“Tingueu fills, que el bon Bush ja els matarà!”. La
revelació va arribar, però, de la mà del conjunt
d’artistes flamencs que dilluns vinent estrenen
Tarantos, la cèlebre obra d’Alfredo Mañas que va
néixer per al teatre com a adaptació gitana del Romeo
i Julieta i que va ser duta al cinema per Rovira Veleta
i ara es presenta com el primer musical flamenc.

MUSICALS I CLÀSSICS
La temporada 2004-2005 s’enceta, doncs, amb

musicals autòctons que, pels fragments que vam
veure, seran autèntiques campanades d’èxit. Les
bailaoras bracejaven amb nervi i taconejaven amb
una fúria comparable a l’apunyegat pianístic de
Carles Santos, com si ballessin tarantel·les per
expulsar el verí del teatre, autèntica taràntula de
convulsiva picadura. Carmelilla Montoya, la més
veterana i a guisa de Carmen Amaya, duia préssecs a
les calces. Al meu poble diem
calces a les mitges, i préssecs
als forats que es fan als vells
mitjons. Unes esquinçadures,
doncs, que venien a ser la
metàfora d’un teatre que pot
ser bo sent estripat, mentre en
lloc d’embalums hi hagi art i
passió, dos ingredients que
Tarantos no escatimen. L’altre
èxit musical assegurat és la
nova tongada del Mar i Cel, ara
amb tots els recursos del TNC,
amb què Dagoll Dagom cele-
bra els seus 30 anys d’existèn-
cia. Fer d’un clàssic català com
Àngel Guimerà un producte
de masses en format musical
va ser un dels grans encerts
del grup i, pel que sembla,
l’autèntica política teatral de
l’expresident Pujol, segons
declaracions pròpies. Tanma-
teix, ¿no resulta del tot abusiu
saldar amb la reposició d’aquest musical la quota
íntegra de “clàssics catalans” que el TNC hauria de
mantenir cada temporada? Palau, Brossa, Espriu,
Oliver, Vallmitjana, Robrenyo, Ramis, Fontanella i
tants d’altres segueixen sense entrar al temple del
teatre català. Fins quan? Només l’empresa privada ha
impulsat un vell projecte de Joan Ollé d’escenificar la

gran novel·la rodorediana i La plaça del Diamant ha
arribat al Borràs defensada per tres actrius d’alt
voltatge com són la Carulla, la Renom i la Pons.

Totes les restriccions, prejudicis i prevencions
esmerçades envers els nostres clàssics, desapareixen
a l’hora de programar clàssics universals. I en aquest
sentit es dibuixa una peculiar temporada de bisos: el
Lliure programa dos Ibsen d’importació, la Nora
d’Ostermeier i l’Hedda Gabbler de Lacascade, i dos
Rigola de reposició (Juli Cèsar i Santa Joana); Txèkhov
arriba per partida doble des del TNC (Les tres germanes
d’Ariel García Valdés) i el Lliure (L’oncle Vània d’Ollé
bis) per celebrar el centenari de la seva mort. També
Bernhardt reapareix bidoblat amb L’home de teatre
(Lliure) i la represa de Mestres antics (Romea), ambdós
dirigits per Albertí.

Els clàssics espanyols arriben també en parella: La

Celestina de Lepage i Espert
inaugura dimecres la Sala Fabià
Puigserver i un dels millors
Lope, Fuenteovejuna, desembarca
a l’abril al TNC dirigit per
Ramon Simó.

DRAMATÚRGIA
CATALANA

Pel que fa a la dramatúrgia
catalana actual, després de la
dimissió de Josep M. Benet i
Jornet del Patronat del Lliure
davant la reiterada absència
d’autors catalans a la Sala Fabià
Puigcerver, a l’hora de
programar l’Espai Lliure s’ha
intentat esmenar la plana, bé
que, en lloc de repartir joc tot
es concentra en dues
dramaturgues que estrenaran
dues peces cadascuna

(continuem amb els bisos): d’una banda Lluïsa
Cunillé, una veu singular i original, de llarga i
arriscada producció, oferirà la setmana vinent
Il·lusionistes, sota la direcció de Paco Zarzoso, i al març
Occisió, dirigida per Lurdes Barba. De l’altra, Carol
López, que debuta amb Una història en quatre parts al
gener i VOS versió original no subtitulada al febrer, amb

intèrprets heretats de la General Elèctrica com Dolo
Beltrán o Miguel Ángel González.

Focus va donant sortida als seus Premis de Textos
Teatrals de la Fundació Romea. Avui mateix s’estrena
al Teatre Condal el premi d’enguany: Ja en tinc 30!, de
Jordi Silva, sota la batuta del mediàtic Àngel Llàcer.
Al febrer es presentarà al Romea l’obra finalista,
Surabaya, de Marc Rosich amb direcció de l’actriu
Sílvia Munt. Però autors consolidats com Toni Cabré,
que acaba de publicar una inquietant Teoria de
catàstrofes (a l’editorial Pagès, de Lleida), o Jordi Coca,
que té enllestit un càustic retrat del país dels últims
25 anys, han quedat fora de les programacions.

Dijous, el dramaturg ibèric més representat arreu
del món, Sergi Belbel, estrena al TNC la seva última
peça teatral, Forasters sobre els conflictes culturals i
d’identitat que genera la immigració. Però la

promoció que el TNC fa de la nova dramatúrgia
catalana segueix xifrant-se en el Projecte T6, que ara
posa en escena els dos autors residents que quedaven
pendents de la temporada anterior (Carles Batlle i
Isabel Díaz), i dos de la nova edició: el veterà Rodolf
Sirera i Manuel Veiga, mentre que els altres residents
d’enguany (Beth Escudé, Gerard Vàzquez i Esteve
Soler) romanen en una espera plena d’incerteses
perquè el curs vinent, quan els tocaria estrenar les
seves obres (ja enllestides) tot apunta que no serà al
TNC si tanca la Sala Tallers que fins ara els acull. Allà
Marta Carrasco, la coreògrafa resident del Projecte
Tdansa d’enguany, presenta Eterno? Això sí que no! i
culminarà la temporada amb la creació de Ga-Gà.

Entre les propostes contemporànies més
estimulants hi ha el rara avis Albert Vidal, artista
trencador que retorna després d’una llarga estada a
Orient (Mongòlia) amb El Príncep (TNC), i el fulgurant
Javier Daulte, l’autor de 4-D Òptic (una meravella que
es podrà reveure a Sant Cugat), amb Ets aquí? (Romea),
sense oblidar el tàndem Carles Alfaro-Francesc Orella
que faran Ròmul el Gran de Dürrenmatt o la batuta de
Magda Puyo sobre l’autor serbi Dusan Kovacevic
(ambdós al TNC), mentre el Belbel director insisteix
a dur a teatre reconeguts èxits cinematogràfics com
Festen, de Thomas Vinterberg (Romea). En sentit
invers, caldrà estar atents amb les direccions
escèniques de gent de cine com el nord-americà John
Malcovich, que demà estrena Hysteria (Victòria), o
Isabel Colixet. Bon profit!

▼
El teló de la
Temporada
2004-2005
s’aixeca amb una
aposta pel musical
autòcton

Mentre abunden noms
per partida doble,
continua el dèficit
de clàssics catalans
als màxims teatres
públics


