
Tothom ha lamentat a Barcelona el 
tancament del cinema Alexandra, un 
històric que va pertànyer a una nissaga 
d’empresaris, els Castañé, que cuidava 
moltíssim el seu prestigi, en els vells 
temps. El cinema de Fellini 8 ½, d’À bout 
de souffle, de Mon oncle, de Rashomon, 
de L’evangeli segons sant Mateu, d’El 
verdugo… Un cinema que havia gosat 
programar La nit al costat de Centaures 
del desert. El cinema de les setmanes 
de cinema francès (tot ell impossible 
d’estrenar, de moment) i de les ses-
sions Destino, on Fructuós Gelabert 
féu la seva darrera aparició en públic 
acompanyat de Joan Francesc de Lasa. 
Insistiré una altra vegada que aquests 
tancaments no són només un desastre 
arquitectònic, sinó un atemptat categò-

ric contra el patrimoni sentimental de 
les ciutats.

Potser he trobat a faltar que algú 
recordés específicament que amb la 
desaparició de l’Alexandra i els bessons 
Alex, que havien ocupat l’antic amfitea-
tre, mor també l’Alexis, en un racó del 
Conjunt, l’antic teatre de butxaca que 
esdevindria la sala més emblemàtica 
del Círculo A, amb l’Arcadia, l’Ars, el Pu-
bli, el Capsa, els Casablanca o el Maldà 
(l’única que malsobreviu). Tots aquests 
cinemes, en l’etapa del Círculo dirigit 
per Jaume Figueras i Antoni Kirchner, 
van ser el moll de l’os de la resistència 
cinematogràfica, el bressol del cinema 
d’art i assaig, i de les versions originals 
subtitulades, una falca definitiva per 
a introduir a Barcelona i Catalunya la 
modernitat filmada, tot allò que el règim 
franquista ja no podia contenir, però 
algú s’havia d’arriscar a protagonitzar. 
Va ser amb ells amb qui la plana major 
dels grans autors dels seixanta i setanta 
van poder demostrar-se entre un públic 
inquiet, i contra la impossibilitat de 

vèncer les resistències comercials dels 
exhibidors comuns, fins a convertir-se 
en noms celebrats. Gràcies al Circulo 
A, de tot allò ha quedat una feina de 
mestratge i bon gust que va instal·lar 
definitivament l’interès intel·lectual pel 
cinema i també l’exigència per unes pel-
lícules arriscades i molt més creatives 
que encara ara no sempre ho tenen 
fàcil a l’hora d’accedir a les nostres 
pantalles.

Mai no agrairem prou al Circulo A el 
que van fer pel progrés de la nostra soci-
etat, sovint patint el setge de la censura 
i de la incomprensió interessada d’una 
part de la societat catalana, sempre 
poruga i immobilista.
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La nit del caçador (1955), de Charles Laughton, 
estrenada a l’Alexis. 

El petit gran Alexis

El 2011, després d’haver fet l’Enric V de 
Shakespeare al festival Temporada Alta, 
Dugald Bruce-Lockhart de la companyia 
Propeller va ser convidat a impartir un 
taller sobre el clàssic anglès al nou 
Teatre Akadèmia. Inesperadament, en 
veure el local, l’actor va tenir una mena 
de revelació: aquell era el lloc ideal per 
a representar Romeu i Julieta, la tragèdia 
que de sempre havia volgut muntar i que 
mai no havia tingut l’oportunitat de fer-
ho. A l’escenari de l’Akadèmia hi ha una 
balconada d’obra amb tres obertures 

i una escala ben visible, al fons, que 
permeten suggerir, sense cap artefacte 
afegit, una residència nobiliària molt 
adequada al conflicte entre Capulets i 
Montaguts i a l’idil·li inflamat entre els 
dos protagonistes adolescents, és a dir, 
a les qüestions principals que articulen 
la coneguda història.

La primera impressió de Bruce-Lock-
hart va ser decisiva perquè, ben aviat, 
comencessin les gestions adreçades a 
bastir un casting prou idoni per a abor-
dar amb suficients garanties el mun-
tatge de la tragèdia shakespeariana. 
El resultat final es concretaria en una 
formació d’11 intèrprets –tres actrius 
i vuit actors–, sis dels quals haurien 
d’assumir dos i tres papers distints. En 
un lloc tan petit com el nou teatre, una 
companyia d’aquestes dimensions acon-

segueix omplir l’escena amb la vistositat 
d’un gran espectacle. 

La versió del director anglès i de Roger 
Warren aporta una mirada distinta de la 
que sol deduir-se de la literalitat del text: 
“Romeu i Julieta –diu Bruce-Lockhart– no 
crec que sigui una obra sobre l’amor, sinó 
més aviat sobre l’obsessió i la identitat. 
(…) Shakespeare construeix un magnífic 
thriller d’acció, que emmarca la neces-
sitat de comprensió i acceptació entre 
germans; l’únic camí per a construir la 
pròpia identitat, la pau, i fugir dels inútils 
banys de sang”. És possible que aquesta 
nova visió de l’obra, tant com l’energia 
interpretativa que el director ha sabut im-
primir a la formació autòctona, expliquin 
l’èxit assolit per les representacions del 
clàssic que van començar l’11 de desem-
bre i acabaran el 12 de gener.

La incidència de Dugald Bruce-Lock-
hart en el mercat teatral català, sembla, 
però, que no es reduirà a la seva afortu-
nada intervenció en el Teatre Akadèmia. 

TEATRE

‘Romeu i Julieta’ per començar?

Joan-Anton
Benach
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Joan Colom (Barcelona, 1921) es va ini-
ciar en la fotografia poc després de ca-
sat, el 1957, i en va abandonar la pràc-
tica el 1964. A la dècada dels vuitanta, 
amb la recuperació de l’autogovern i 
la bastida d’un aparell cultural propi, 
Colom fou “ins-
titucionalitzat” i 
arxivat al calaix 
de l’anomenada 
generació de la 
“nova avantguar-
da”, al costat 
de Ricard Terré, 
Xavier Miserachs 
o Ramon Ma-
sats.

Colom va re-
prendre la foto-
grafia a la dè-
cada del 1990, 
però d’aquest 
període no en 
sabíem gairebé 
res. El 2012 va 
donar el seu ar-
xiu al MNAC, i ara aquest museu que 
conserva mil anys del nostre patrimoni 
artístic, després de processar i estudiar 
més de mil ítems, ens lliura una gran 
exposició retrospectiva que dóna a 
conèixer per primer cop la totalitat de 
la seva obra, amb nombroses imatges 
inèdites i interpretacions històriques i 
contextuals de la seva feina.

Dit això, permeteu que opini que 
l’exposició és, tal vegada, massa ex-
tensa. Que hi ha massa fotografies, de 
vegades massa semblants entre elles, 
i que aquest fet que no és sobrer en 
una publicació –esperem amb avidesa 
el gegantí catàleg de la mostra– pot 
perjudicar si atapeeix parets i passa-
dissos. Valorarem millor l’obra de Joan 
Colom perquè en coneixem 500 bones 
fotos en lloc de 200? Hem passat d’un 
extrem, conèixer sempre les mateixes 

trenta o quaranta fotos de la vida 
prostibulària al Raval dels seixanta, a 
saturar l’ull amb més de deu vegades 
aquesta xifra.

Fantàstic descobrir els inicis de Co-
lom, amb imatges de mariners ociosos 
i processons religioses, el seu pas pel 
grup El Mussol; les cèlebres instantàni-
es del Raval –amagava la càmera sota 
la cintura, o sigui, disparava amb el 
sexe–, l’intent de professionalitzar-se 
com a reporter de premsa gràfica –amb 
Ignasi Marroyo, el qual té exposició a 

l’Arxiu Nacional, no us la perdeu!–, i la 
represa trenta anys després amb imat-
ges de la Rambla i la plaça Reial. Una 
represa sòrdida que no desmereix el 
pintoresquisme dels inicis de la dècada 
del 1960, que ens refresca la memòria 
sobre la permissivitat urbana, les tribus 
d’alcohòlics, exhibicionistes i prostitu-
tes que poblen la nova realitat global 
barcelonina; en resum, la prova del nou 
que, per molts anys que passin, hi ha 
zones d’aquesta ciutat que conserven 
un excés de condició humana.

“Jo faig el carrer. Amb les meves 
fotografies jo busco ser una espècie 
de notari d’una època”. Així declarava 
Colom la seva afició intermitent, per la 
qual passarà a la història de la creativi-
tat catalana: el reportatge fotogràfic.

www.ricardmas.com

L’Alexis es va inaugurar amb Gertrud, 
de Dreyer, i va ser el petit cinema de les 
sessions a cinc duros, de les matinades 
del terror mexicà, de les sessions sorpre-
sa heretades del Publi, dels grans cicles 
Bergman, Buñuel i del Cinema Novo 
brasiler. Del Voyage-surprise de Pierre 
Prévert, del Calcuta de Louis Malle, i on 
es van perpetuar Os Fuzis i El espíritu de 
la colmena. Molts anys més tard, s’hi 
estrenaria per primera vegada La nit del 
caçador de Charles Laughton.

El menut, el meravellós, el gairebé 
clandestí Alexis, aquella sala-filigrana on 
et senties protegit, com al ventre d’una 
mare que t’inculcava el pensament i la 
sensibilitat, lluny del soroll repressiu de 
l’eterna vulgaritat de la dictadura, tan 
sòrdida sempre i encara, amb els seus 
descendents! Barcelona és ara molt més 
lletja i pobra, també  pel seu desagraï-
ment. I perquè ens demostra una vegada 
més que on abans hi havia un centre 
de varietat i opcions, per als veïns i ciu-
tadans, un lloc de cinemes i llibreries i 
botigues de proximitat, prefereix el model 
de les aparences, temples de roba i luxe 
i complements que no ens podem ni 
volem permetre, la gent que veu morir la 
cultura i sobreviure la vanitat vulgar.
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Els Propeller, que han establert uns forts 
lligams afectius amb Girona i el seu fes-
tival de tardor, tenen des d’ara un peu a 
Barcelona, amb el mateix propòsit que 
els ha donat un prestigi universal, és a 
dir, el de redescobrir Shakespeare “amb 
gran claredat i amb tanta imaginació 
com sigui possible”, segons proclama 
Edward Hall, l’actual director de la com-
panyia. Al llarg de 2014 s’haurà de 
confirmar el que fins ara s’ha manifestat 
entre el rumor i els bons desitjos.

Romeu i Julieta, en versió Bruce-Lockhart.

Joan Colom, notari d’una època

Ricard Mas 
Peinado
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Espia o artista? Colom prefereix que en diguin “notari” del seu temps.
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