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Minimalisme
exultant

Alguns suecs temíem
que el concert de Mi-
chael Nyman al Grec

no es convertís en una sego-
na ració de la frustrant ama-
nida que un parell de nits
abans hi havia servit el seu
antic company de fatigues
Peter Greenaway, però, per
fortuna, els temors van ser
del tot infundats. Els qui pa-
tíem per si ens trobàvem
amb l’impàvid fabricant de
merengues de l’estil de The
piano, vam tenir la bonica
sorpresa d’haver-nos-les
amb un Nyman no ja en plena
forma sinó exultant, una
mica com els mitjons ver-
mells que duia per enfotre-
se’n del mort i qui el vetlla.

Nyman i els seus ex-
cel·lents músics van dedicar
la primera part a repassar els
treballs amb Greenaway, i ho
van fer amb una sonoritat ru-
gosa i passada de voltes que
per moments feia sonar els
vents més aviat com a vento-
sitats generades per una indi-
gestió de mongetes: ja es per-
cebia el component sarcàstic
que hi havia en tal abordatge
del repertori, però en algun
moment he d’admetre que
se’m va fer feixuc.

Amb tot, el goig indiscuti-
ble va venir amb l’estrena –a
Barcelona, si més no— de
Man With a Movie Camera, la
banda sonora que Nyman ha
escrit per a un (fascinant)
film rodat per l’avantguar-
dista Dziga Vertov l’any 1929.
Allò va ser una demostració
de força i saviesa tant com-
positives com interpretati-
ves, amb una Michael
Nyman’s Band frenètica i en-
lluernadora, mentre la pro-
jecció simultània del film ens
feia pensar en les sessions en
què Miles Davis tocava la mú-
sica que va compondre per a
Ascenseur pour l’échaffaud,
de Malle, seguint les imatges
del film, o, encara més enre-
re, en els temps primigenis
del cinema com a espectacle
de barraca: barraca de gran
luxe, en aquest cas. Com a
bis, és clar, un apunt de The
Piano, que va fer feliços fins i
tot als que diem que no ens
agrada. Bravo, senyor
Nyman: torni quan vulgui.

El suec

Els qui patíem per si
ens trobàvem amb
l’impàvid fabricant
de merengues, vam
haver-nos-les amb
un Nyman exultant
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A
ls contes se’ls anome-
na fairy tales en anglès.
Carme Portaceli s’ha

quedat amb el Fairy (fantàs-
tica criatura, miraculós ren-
tavaixelles) per titular el seu
últim muntatge, protagonit-
zat per una família disfuncio-
nal formada per personatges
de conte. Pare absent, mare-
madrastra (Lluïsa Castells)
obsessionada pel pas del
temps i la bellesa; Hansel
(Llorenç González), fill invisi-
ble i anorèxic; la Caputxeta
Vermella (Carlota Olcina), filla
amb amics perillosos al ci-
berbosc, i la Ventafocs (Ga-
briela Flores), que neteja per
hores mentre somia amb el
príncep blau. Fora del nucli
familiar volten Wolf (Albert
Pérez) i Peter (David Bagés)
amb el seu negoci per volar
al País de Mai Més.

No és aquest el primer
text ni serà l’últim que s’en-
dinsa en el món de l’anàlisi
dels contes tradicionals. Por-
taceli gira la seva lectura cap
a una tonalitat violeta, con-
centrant el mal (encarnat per
Wolf) en l’agressió masculi-
na, física o psíquica. L’home-
llop contra qui al final s’hi
rebel·laran la madrastra, la
Ventafocs i la Caputxeta, far-
tes dels seus destins. Només
la relació entre Hansel i Peter
es resol per camins menys
comuns: dos personatges
que fugen, un per trobar-se i
l’altre per no ser mai trobat.

El contingut no brilla per
l’originalitat –fins i tot Sond-
heim va desconstruir els ger-
mans Grimm–, però el conti-
nent presenta una brillant
imatge que fa de Fairy un
muntatge que deixa molt
bon record. Aquesta vegada
la col·laboració de Marta
Carrasco en el gest coreo-
gràfic està justificada i afe-
geix una nota més –amb la
música en directe de Dani
Nel·lo i Jordi Prats i el peluix
rosa de l’escenografia Paco
Azorín– al caràcter de musi-
cal no confessat del muntat-
ge. I tots, inclosos els entre-
gats intèrprets, semblen di-
vertir-se amb aquesta àcida
fantasia entre el musical
kitsch de la MGM i l’erotisme
naïf d’un love hotel japonès.
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ElnouadministradordelTNC,AlfredFort,esmarca
comaobjectiu l’extensióterritorial i l’entradaaValència

Andreu Gomila
BARCELONA

El TNC vol deixar de ser vist
únicament com l’escenari
múltiple de les Glòries desti-
natari de bona part del pres-
supost que el govern inver-
teix en les arts escèniques.
Per això el seu nou adminis-
trador general, Alfred Fort,
s’ha marcat com a objectiu
l’extensió per tot el país.
“Volem que el TNC sigui ter-
ritori; quan sortim de Barce-
lonanopretenemanarapas-
sejar sinó demostrar que
som del lloc”, assenyala Fort
a l’AVUI, en la primera tro-
bada amb la premsa des que
va assumir el càrrec, fa qua-
tre mesos.

A Fort no li agrada la pa-
raula bolo, ja que busca que
el TNC es guanyi el territori
i sigui vist com el teatre de
tots els catalans. I, davant la
poca sortida que té l’escena-
ri públic més enllà del Prin-
cipat, l’administrador pensa
que, primer, s’han de gua-
nyar el país i després ja pen-
saran a travessar els Piri-
neus, tot i que destaca que
enguany porten un muntat-
ge a la Fira de Frankfurt,
l’obra A la Toscana, de Sergi
Belbel. Amb aquesta matei-
xa peça aniran a Madrid,
però en castellà.

Col·laboració amb Balears
A la capital espanyola tam-
bé faran temporada amb La
plaça del Diamant, de
Mercè Rodoreda. Aquest
cop serà en català. Per ara,
segons Fort, és el màxim al
qual poden aspirar. “Mentre
hi hagi llocs aquí que no pu-
guin rebre el TNC, seria una
pedanteria pensar en la
conquesta d’Europa”, ma-
nifesta.

Això no obstant, Fort pre-
tén fer una aposta decidida
per fer sentir la veu del Naci-
onal en tot l’àmbit lingüístic.
D’aquesta manera pretenen
“portar almenys una pro-
ducció a l’any al País Valen-
cià”, terra gairebé vedada
fins ara al TNC, tot i que els
teatres de la Generalitat Va-
lenciana solen viatjar al nord
de la Sénia. Fa uns mesos,

per exemple, van dur a Reus
Els embolics de Scapin, de
Molière, i El sí de las niñas,
de Leandro Fernández de
Moratín. El Centre d’Arts Es-
cèniques de Reus, alhora, va
muntar a València Tornar a
casa, de Harold Pinter, que
va gaudir d’un 80% d’ocupa-
ció. Poca broma.

Amb les Balears no hi cap
problema. I fins i tot la col·la-

boració amb el nou govern
de Francesc Antich podria
ampliar-se. Al TNC no hi fal-
ten idees. A més, a l’arxipè-
lag tenen ganes de treballar
amb el teatre de les Glòries.
Les últimes gires del Nacio-
nal a Mallorca han estat tot
un èxit. Amb En pólvora,
d’Àngel Guimerà, van omplir
cada nit l’auditori de Sa Mà-
niga (Cala Millor). ■

Alfred Fort vol trepitjar fort el territori català ■ TNC

Perfil
Una carrera ben
perfilada des del
territori
Potser no gaire conegut pels
barcelonins, podem dir que Al-
fred Fort és un home bregat en
la indústria cultural d’aquest

país, tot i que sempre ha treba-
llat al sud. Fa onze anys va fun-
dar amb Bienve Moya el festival
Trapezi –Festival i Fira de Circ
de Catalunya– a la capital del
Baix Camp i gràcies a aquesta
iniciativa, en part, va néixer el
2005 el Centre d’Arts Escèni-
ques de Reus (CAER), esdevin-

gut en poc temps un dels princi-
pals centres de producció del
país. Ara li toca gestionar el
TNC, una de les institucions més
grans del Principat, amb un
pressupost anual superior a 9
milions d’euros. Fort confia ple-
nament en la línia artística mar-
cada per Sergi Belbel, que,

entre d’altres coses, ha fet créi-
xer en prop de 30.000 especta-
dors l’aforament de les tres
sales del TNC i oferirà, proba-
blement, superàvit. Una línia
ascendent que ja van començar
Domènec Reixach i Joan Fran-
cesc Marco, els predecessors de
Belbel i Fort, respectivament.
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