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La Simfonia núm. 3 o Simfonia de les 
lamentacions, del polonès Henryck 
Gorecki (1933-2010), inspira l’últi-
ma peça d’Accrorap que dirigeix el  
sol·licitat Kader Attou. Dansa, músi-
ca, circ, acrobàcies, hip-hop i infini-
tat de disciplines nodreixen els tre-
balls d’aquesta companyia francesa 
que presenta al Mercat de les Flors 
Simfonia Piensi Zalosnych, la seva pri-
mera obra basada en una única pe-
ça musical. 
 «La simfonia de Goreki em va 
emocionar molt quan la vaig desco-
brir fa 15 anys. Això és el que intento 
expressar amb la dansa», destaca At-
tou. «No és una peça trista, sí profun-
da. Parla de dolor però també d’espe-
rança». I afegeix: «Sempre he treba-
llat amb barreja d’estètiques però en 
aquesta peça havia d’estar en resso-
nància amb la partitura. Potser per 
això m’allunyo del hip-hop, que és 
molt energètic, per treballar amb al-
tres moviments, més lents i pròxims 
a la dansa contemporània». H
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D’un encàrrec, frustrat, del Lliure a 
una estrena al Gaudí en cinc anys. 
Aquesta és la peripècia d’Els anti-
quaris, un text de Gerard Vàzquez 
que va néixer a petició del teatre 
públic i que Ever Blanchet, respon-
sable de la sala de l’Eixample, ha re-
cuperat i que s’estrena sota la seva 
direcció. A Vàzquez, autor del re-
cordat Uuuuh! (2005), se li va propo-
sar un any després escriure sobre 
les relacions Catalunya-Espanya, 
al mateix temps que David Plana 
rebia la proposta de fer-ho sobre el 
Barça. El seu Dia de partit sí que es va 
veure llavors a l’Espai Lliure.
 «Podia escriure un drama o una 
tragèdia, però el tema em suggeria 
fer una farsa en clau d’esperpent, 
amb Valle Inclán en un horitzó llu-
nyà. És a dir, una comèdia boja, sa-
tírica, passada de voltes», va recor-
dar ahir Gerard Vàzquez. Va tro-
bar la ruta argumental traslladant 

l’acció fora de la política, en un con-
text mafiós. «Es tracta d’una família 
amb dues branques, una a Barcelona 
i l’altra a Madrid, on hi ha la central. 
La de Barcelona envia molts diners 
a la de Madrid i sempre s’està quei-
xant. Es vol independitzar, però la 
de Madrid, lògicament, l’hi impe-
deix», va explicar.

Ferran el Catòlic, a la trama

No content amb aquesta pirueta 
d’arrencada, Vázquez va incorporar 
al seu text un altre condiment histò-
ric. A mitja obra, apareix un perso-
natge clau a Els antiquaris, amb un re-
partiment de sis intèrprets encapça-
lat pel veterà Josep Minguell. Aquest 
personatge és un captaire que coin-
cideix amb Guzmán, un mafiós del 
clan de Madrid. Aquest aprofita que 
el pidolaire, que es creu Ferran el Ca-
tòlic, s’assembla molt al capo de la 
facció catalana per posar-lo al capda-
vant d’aquesta branca de la família 

‘Els antiquaris’, un text de Gerard Vàzquez, recull  
el conflicte en clau de farsa i en un entorn mafiós

Catalunya 
‘versus’ Espanya

33 Els clans 8 Els sis intèrprets de les dues famílies mafioses.
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un cop eliminat el cap real.
 A aquest Ferran el Catòlic l’acom-
panya un altre personatge histò-
ric, Joana la Boja, filla del rei bar-
celoní i internada en un sanatori 
pel seu federalisme. A Vázquez el 
mou, en aquest particular retrat de 
Catalunya i Espanya, la idea que el 
conflicte està en un bucle, «del qual 
cap de les parts vol sortir».
 «És una obra difícil, sense un co-
di clar de manera voluntària, i mas-
sa gran per al Gaudí», reconeixia 
Ever Blanchet. A la peculiaritat del 
text s’uneix la dificultat de localit-

zar les escenes en un espai central, 
que pot ser un carrer de Madrid, 
Barcelona o el mateix Palau de la 
Música. «No em va quedar més re-
mei que incloure una escena sobre 
Millet en la reescriptura que he fet 
per estrenar-la», va dir Vázquez, 
que no pren partit però arriba a en-
frontar, en l’obra, Joan Maragall i 
Pere Quart amb Antonio Molina i 
El Fary. H

Els antiquaris
3Teatre Gaudí Barcelona • Fins al 10 d’abril • 
De dj. a ds., 20.45; dg., 18.30 • 18 €


