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Glamour, reis i lliures

1. Física quàntica. “La SGAE portarà
glamour al Paral·lel”, em va dir Eulàlia Blan-
co, directora de l’àrea de Teatre, Música i
Arts Visuals de l’ICIC. “¿Al Paral·lel o al
Paral·lel?”, vaig preguntar. No era una qües-
tió retòrica. Paral·lel, per si vostès no ho
saben, és el nou nom del local (s’obrirà,
sembla, la primavera vinent) que durant molts
anys fou el Teatro Español, durant uns quants
Studio 54, durant bastants menys Scenic
Barcelona, una mena de restaurant-especta-
cle, i durant tres dies un gran bordell, tal
como sona, amb meublé adjunt. Gairebé al
costat, per si vostès no se’n recorden, tenim
les ruïnes de dos teatres històrics, l’Arnau i El
Molino. Dos teatres que s’han anat enfon-
sant dia a dia, malgrat els intents de recupe-
ració de diverses plataformes ciutadanes, com
el grup “Salvem El Molino”, liderat per Ar-
nau Vilardebó, o el dels artistes/okupes que
van entrar a l’Arnau i amb prou feines van
tenir temps d’actuar: van ser desallotjats pels
Mossos perquè, oh sorpresa, “l’edifici ame-
naçava ruïna”. Que jo sàpiga, l’Administració
no ha mogut un dit per recuperar l’Arnau ni
El Molino: “Això és cosa de l’empresa priva-
da”, han repetit mil vegades. Això no obstant,
quan l’empresa privada converteix l’Español-
Studio-Scenic en una casa de putes, l’Ajun-
tament corre a expropiar el local, operació
que li surt caríssima a la ciutat: 10,1 milions
d’euros, va informar al seu dia la premsa, “i
900.000 euros més en concepte de drets
d’explotació del negoci”, una frase que es
prestava a interpretacions equívoques. El
primer que a qualsevol se li acut, doncs, és que
la possible salvació de l’Arnau i El Molino
hauria consistit que els seus amos els conver-
tissin en cases de putes, idea que brindo als
teatres en crisi. El cas és que a mig febrer,
l’Ajuntament va obrir concurs públic i va
adjudicar l’Español-Studio-Scenic-Bordell a
la SGAE. Els concursos públics s’assemblen
moltíssim al pòquer: qui més té més guanya.
Així, la SGAE, m’explica Eulàlia Blanco,
s’ha endut la mà amb una aposta de 2,3
milions d’euros, gestionada por la societat
Iberautor, un projecte que inclou, pel que es
veu, diverses sales d’exhibició a Espanya i
Amèrica del Sud. Em sembla la mar de bé,

però això de l’“exhibició” no ho veig gaire clar. El nou espai té “capacitat per
a gairebé 800 espectadors” i el seu director executiu és un home de teatre, Toni
Albadalejo, però les declaracions del director general de la SGAE, Eduardo
Teddy Bautista, són, diguem-ne, un pèl contradictòries. Bautista vol “recupe-
rar la tradició de l’espectacle del mític Paral·lel” i “fomentar la diversitat
cultural” (i la sostenibilitat, imagino. I l’Espanya plural), però, sobretot, que
al centre de la SGAE se celebrin “moltes, i si és possible, totes les variants de
les arts escèniques” (per demanar que no quedi) i que esdevingui un “espai de
referència”. Ara bé, el que no vol és que “faci competència a la resta de sales
de la ciutat”. Ah, caram. Si l’exlíder de Los Canarios aconsegueix resoldre
aquesta equació, s’endurà el Nobel de Física Quàntica. De moment, a l’espera
de la programació, i si he de creure la meva bona amiga Eulàlia Blanco,
tindrem glamour a cabassos. Falta li fa al Paral·lel, amb l’Apolo programant
restes de sèrie, el Victòria tirant de reposicions de Dagoll (i de l’èxit de Sit, que
no me’n descuidi), i el Comtal posant una espelma a sant Pera i una altra a sant
Morán o testant/recol·locant els espectacles que Focus no sap on posar. I amb
l’Arnau i El Molino engreixant rates mutants.

2. Tres Reis. He descobert (val més tard que mai) tres Reis de la Comèdia. Al
Teatreneu, secció La cocina de los monólogos, dissabte a la nit. Toni Moog és un
gegant pluritatuat que podríem definir com a “còmic romà”: llenguallarg,
popular en el millor sentit, i amb una velocitat verbal de Ferrari Testarosa. El
seu monòleg estel·lar es podria titular Una giornata al mare, com la cançó de
Paolo Conte: et parla d’un dia d’estiu a la Barceloneta i veus en Gassman
passejant pels xiringuitos de la platja d’Òstia, radiografiant amb mirada burleta
i penetrant tot el que es mou al seu voltant. Segon de la nit, Xabi Franquesa.
Modalitat: “Còmic extraterrestre  i/o somnàmbul”. Aquesta és la seva visió: la
del Gurb de Mendoza arribant al Tercer Planeta a l’esquerra del Sol. Monòleg
estel·lar: el marcià, atracat de substàncies, confon una missa matinal amb un
after hours psicodèlic. Parlant d’estrelles, el convidat del xou és “jove però
consagrat”, com es deia abans. Reconsagrat, més aviat: Martín Wicked Eyes
Piñol, català amb molta sang jueva, o sigui, un germà petit de Senfield i Larry
David. Humor self-deprecating, com diuen els anglesos. No costa imaginar-lo
en el circuit dels Catskills (o d’Atlantic City), atiant i atiant-se. No es
confonguin: la seva aparença benèvola és pura façana. Peces d’or: cara A, Yo fuí
un niño muy gordo; cara B (o A, segons per quin comenci), Mis problemas con
las mujeres, especialmente con una enana marrón. Incorrecte, pluritentacular
(guionista i escriptor), embogit i surreal com gairebé ningú. Atents a la seva
primera novel·la, 200 locuras para que te quedes conmigo (la pròxima primavera,
a Plaza & Janés).

3. Minuts (vint). Misteris de la crítica: a un espectacle “llarg”, li sobren,
sempre, vint minuts. Ni deu ni trenta: vint. ¿Qui va encunyar per primera
vegada aquest patró mètric? ¿Un cabalista? ¿En quin ignot museu es guarda
aquesta vara de medir, aquest tòtem de platí iridiat? Tòtem arcà i abstracte,
perquè el crític, en funcions de summe sacerdot, es guardarà sempre d’assenya-
lar on són aquests vint minuts sobrers, en quin acte, en quin diàleg o gir de
l’acció. Cada vegada que exigeix l’amputació d’aquests vint minuts, el crític es
deu sentir un nou Shylock, reclamant la seva lliura de carn. El que importa, en
definitiva, es l’exigència de la lliura: la part del cos rai!




