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U
na de les imatges més
impactants d’aquest
muntatge que la di-

rectora francesa Agathe
Alexis ha realitzat amb El
verí del teatre de Rodolf Si-
rera és la de Muntsa Alcañiz,
que, transvestida de Gabriel
de Beaumont, l’actor prota-
gonista d’aquest diàleg
sobre el teatre, asseguda en
una cadira i amb la mort re-
corrent-li les venes, giravol-
ta com una ruleta progra-
mada per aturar-se, no pas
per atzar, al número que ha
decidit d’antuvi el marquès,
l’interlocutor que ha orga-
nitzat la insòlita vetllada. És
una plataforma escenogràfi-
ca simple però efectiva, do-
tada d’una rampa, una tari-
ma a diferents nivells i un
element rotatiu central que
donen joc al moviment dels
intèrprets, tot i que respira
amb dificultats mal encabi-
da en l’estret espai del Bros-
sa. Aquest irregular donar
voltes sota una llum de cera

simbolitza l’instant d’eterni-
tat que tot intèrpret aspira a
obtenir de la seva actuació, i
que l’il·lustrat aristòcrata
pretén portar al límit, amb
la complicitat d’un especta-
dor que es contagia de la
passió per la veritat que
afecta el marquès. Com que
morir és l’única veritat irre-
futable, la bogeria raciona-
lista del marquès l’aboca a
buscar la bellesa en el crim.
Alcañiz construeix la víctima
del seu propi art (l’actor)
amb impecable solvència, i
assistim a la seva transfor-
mació d’idolatrat intèrpret
que es mostra amb altivesa
i displicència quan es pensa
que parla amb el criat
(paper que Dueso resol amb
fermesa), que es va empeti-
tint davant l’autoritat del
marquès (rol on Dueso
vacil·la) i que acaba atrapat
primer en la incomprensió,
després en el pànic, davant
la perversa espiral en què
es veu immers. Són els
monstres de la raó que pro-
dueix el Segle de les Llums
com a danys col·laterals,
que col·laboren a aconse-
guir un vívid clima d’intriga i
reflexió.
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L’exercici es tanca amb 133.484 espectadors i un 62,35 per cent
d’ocupació, les xifres més baixes obtingudes en els últims sis anys

Marta Monedero
BARCELONA

Si bé els pressupostos del
2005 se salden amb un su-
peràvit de 178.910 euros,
com que la claredat a l’hora
de donar xifres és marca de
la casa al Teatre Nacional de
Catalunya (TNC), els nú-
meros ensenyen que l’any
2005 s’ha patit una davalla-
da considerable d’especta-
dors al teatre públic de la
plaça de les Glòries. L’exer-
cici del 2005 s’ha tancat
amb 133.484 espectadors i
un percentatge d’ocupació
del 62,35%.

Encara que aquestes xi-
fres no es poden comparar
amb les del 2004, a causa
“del distorsionador efecte
Fòrum”, explica l’actual di-
rector artístic del TNC, Do-
mènec Reixach, en referèn-
cia a l’augment de producci-
ons durant aquell any i al
reclam de més companyies
estrangeres del que és habi-
tual, donant un cop d’ull a
l’evolució des de l’any 2000,
els números canten.

L’any 2000, 176.447 es-
pectadors feien confiança a
les propostes del TNC, amb
un 67,49% d’ocupació. El
2001 hi havia un lleuger re-
trocés que situava en
141.277 els espectadors i
en un 63,54% l’ocupació.
L’any següent: 140.868 es-
pectadors i 65,47% d’ocupa-
ció. Al 2003, s’apujava fins
als 167.143 i un 73,51%,
mentre que, certament,

l’any Fòrum les xifres es dis-
paraven a 212.968 i un
84,78%. Amb tot, Reixach,
precisava que la millor ma-
nera de llegir les xifres és
“per temporades”, coinci-
dint amb les dades que dóna
Adetca, i recordava que la
mitjana d’ocupació dels di-
versos teatres a la tempora-
da 2004-2005, “el 53%”, va
ser inferior a la del TNC.

No obstant els mals re-
sultats, convé destacar la
“bona acollida dels especta-
cles de nous creadors amb
un 53,75% d’ocupació”, co-
mentava ahir Joan-Fran-
cesc Marco, conseller dele-
gat del teatre. Per especta-
cles, el musical Mar i cel

(que després s’ha explotat
al Teatre Victòria i l’han vist
323.274 persones) va tenir
un 100% d’ocupació, la ma-
teixa que La rose et la hache
i Diàfan. I l’obra més vista
va ser Fuente Ovejuna, amb
24.263 persones. Cal anotar
també que la cessió d’El mè-
tode Grönholm al Poliora-
ma ha congregat 137.266
espectadors. Pel que fa a la
llengua, un 65% de les pro-
duccions van ser en català,
un 15 en castellà, i el 20 res-
tant en altres llengües o es-
pectacles de dansa.

Pla d’inversió
En l’aspecte econòmic, l’any
2005, amb un pressupost

final de 14.493.217 euros,
ha presentat una partida
del 35% (5.061.824 euros)
destinat a la producció i un
48% (6.854.666 euros), a
costos d’estructura. Per al
2006, el pressupost previst
és de 15.506.405 euros i, a
més a més, s’ha aprovat un
pla d’inversió a 10 anys
vista i de 10 milions d’euros
que preveu els costos d’obra
civil, de renovació dels
equips informàtics, la ins-
tal·lació d’aire condicionat a
la Sala Tallers, canviar les
canonades d’aigua i fer un
estudi sobre la idoneïtat o
no de les màquines d’aire
condicionat situades dalt de
l’escenari de la Sala Gran. ■

‘Les falses confidències’ van tenir un 64,88 per cent d’ocupació el 2005, un percentatge que ha crescut el 2006 ■ PERE VIRGILI
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24.263

10

Espectadors. Els va congre-
gar l’obra més vista al TNC
l’any passat, el clàssic Fuente
Ovejuna, que també va ser
l’espectacle del qual es van
fer més funcions (49).

Milions d’euros. És el pressu-
post del pla d’inversió a deu
anys vista amb què es renova-
rà l’edifici de les Glòries.

KarraElejaldeesdeixaanar
L’actor desferma el
seu verb incontinent
a la comèdia ‘La
kabra y Miss Yoe’s’

M.M.
BARCELONA

Polivalent amb majúscules,
intèrpret, guionista, direc-
tor de cinema i actor tea-
tral, Karra Elejalde deixa al
descobert la seva personali-
tat més irònica i hilarant en

el monòleg La kabra y Miss
Yoe’s, que interpreta fins al
19 de març al Villarroel Te-
atre. Un espectacle a la con-
tra, amb verb agressiu, per
on flueix el pensament i la
gestualitat d’aquest actor
d’origen basc que des de fa
sis anys viu a prop de Molins
de Rei.

Elejalde descriu La kabra
y Miss Yoe’s “com un expe-
riment laberíntico-terapèu-
tic” que, agafant com a fil
conductor la biografia d’un

rondallaire que s’apunta a
un creuer, explica les seves
històries refonent alguns
passatges dels seus anteri-
ors monòlegs (Etc., etc. i La
kabra tira al monte) i els
posa al dia amb la complici-
tat del seu company d’aven-
tures teatrals, José Antonio
Ortega, i de l’escriptor bar-
celoní Andreu Martín.

“Tot i que té moments
àcids, l’esperit d’aquest es-
pectacle unipersonal no és
subvertir sinó divertir”, ma-
tisa aquest one-show-man,
màxim responsable de
pel·lícules com ara Año Ma-
riano i Torapia. A més, la
seva mimètica capacitat fíl-
mica també ha sobresortit a
Airbag i Els sense nom. ■Karra Elejalde s’ho fa sol a la Villarroel ■ MARTA PÉREZ


