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i no existís l’Espai Brossa, algú se l’hauria
d’inventar. Perquè gràcies a la feina d’aquest
grupet d’amics del poeta, que ja fa una dèca-

da es van tirar a la piscina, es pot gaudir d’una sèrie
de propostes escèniques que en altres teatres són
impossibles de concebre. La seva tasca de recupe-
ració de certs gèneres i autors és tota una declaració
de principis, mantinguda temporada rere tempora-
da. Ara tenim el privilegi de gaudir de l’única peça
teatral escrita per Erik Satie. Té sentit actualment
representar aquest espectacle de petit format estre-
nat el 1921? Rotundament sí. El mateix autor la de-
fineix com «una peça de fantasia... sense realitat».
«Una broma. No hi veieu res més.» I sí, es pot pren-
dre així, una simple broma, de molt bon gust, per
cert, però també es pot anar molt més enllà. Satie,
amb el seu humor absurd i divertidíssim, sense ca-
sar-se ni amb el dadà ni amb el surrealisme ni amb
ningú, esdevé una mostra essencial d’aquelles
avantguardes de l’inici del segle passat que s’han
convertit, escènicament parlant, en el germen del
posterior teatre de l’absurd.

El parany de Medusa, a més d’aquesta peça tam-
bé inclou un pròleg on es reciten alguns dels poe-
mes recollits a Quaderns d’un mamífer. Una esce-
nografia plantejada com un petit music hall de Pa-
rís, amb elements que ens recorden diverses pintu-
res de Juan Gris, el gran mestre del cubisme sintè-
tic, és l’espai on es desenvolupa l’acció, àgilment
dirigida per Zep Santos. Una història on a més dels
diàlegs protagonitzats pel baró Medusa (Josep Se-
guí) hi té una importància cabdal la música, amb
una interpretació exquisida en directe de Mariano
Camarasa amb el piano. El baró de Medusa, segons
l’autor, és un retrat d’ell mateix. Aquest complex
«retrat de cos sencer» té com a complement o alter
ego un mico fabulós (Teresa Serra), que dansa du-
rant els set ballets que Satie va compondre per a
l’obra, una mena d’intermedis entre els diàlegs dels
personatges. El baró, expressivament molt ben in-
terpretat per Seguí, està acompanyat del seu fidel
majordom, un impecable, fantàstic, Pere Ar-
quimbau, com un peix a l’aigua en aquest personat-
ge. La relació entre els dos és deliciosa, una forta
crítica de Satie de la societat establerta, on s’apun-
ten també algunes idees de l’incipient sindicalisme.
També hi apareix la dolça filla del noble (Diana
Torné) i el seu futur gendre, un jove tímid i aturat.
El televisiu Enric Rodríguez  fa les delícies del pú-
blic teatral en aquesta proposta escènica.
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Molt més
que una broma

� Autor: Erik Satie

Direcció: Zep Santos

Intèrprets: Josep Seguí, Carles Arquimbau, Enric

Rodríguez, Diana Torné, Teresa Serrat (ballarina)

Pianista: Mariano Camarasa

Dia i lloc: Divendres, 18 d’abril (fins al 4 de maig) a

l’Espai Brossa
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● El monologuista Moha-
med El Khiyari, un dels
humoristes més populars
del Marroc al costat de Sa-
ïd Naciri i Hanane El Fadi-
li, va definir com a «calo-
rosa» la rebuda que li van
oferir diumenge passat els
terrassencs d’origen mar-
roquí. Més que calorosa,
l’acollida va ser ardent.
Era la primera vegada que
El Khiyari trepitjava l’Es-
tat amb un espectacle, i ho
va fer dins del festival Ter-
rassa Noves Tendències,
organitzat pel Centre
d’Arts Escèniques de Ter-
rassa, l’Ajuntament i amb
la suport puntual del pla de
barris. «Ets un gran germà
per a ells», assegurava
l’humorista després de
l’espectacle Moltes coses
a dir..., i hi afegia que l’es-
deveniment s’havia con-
vertit en una gran festa.

L’actor nascut a Casa-
blanca, seguit en les sèries
de televisió marroquines
per satèl·lit, va actuar al
Teatre L’Alegria de Ter-
rassa, en un espai que té
poc més de 270 butaques.
Tenint en compte que a
Terrassa hi viuen més
d’11.000 persones d’ori-
gen marroquí, i que la pu-
blicitat de l’acte havia arri-
bat a altres municipis,
l’actuació d’El Khiyari
podia desbordar-se d’èxit.
I així va ser. Més de 150
persones es van aglomerar
a l’inici de l’espectacle,
davant la taquilla del tea-
tre, intentant aconseguir
una entrada per poder gau-
dir dels acudits de l’humo-
rista polític i social. Però
les entrades s’havien ex-
haurit tres dies abans de la
funció. Fins i tot la policia
municipal de Terrassa va
fer acte de presència per

evitar cap incident, que no
es va produir.

La visita que l’humoris-
ta havia fet el mateix matí
al barri de Ca n’Anglada
de Terrassa, on viuen més
de 3.000 persones d’ori-
gen marroquí (2006), va
amplificar encara més
l’arribada de l’emissari,
un antídot contra l’enyo-
rança. Des del migdia, de-
senes de persones miraven
esperançats la taquilla de
L’Alegria, per si hi havia
sort. A quarts de set del
vespre i amb retard, El
Khiyari va començar a ar-
rancar rialles davant d’una
audiència formada per
prop d’un 85% de públic
d’origen marroquí –més

homes que dones– i d’un
15% autòcton, que seguia
l’espectacle en la variant
de l’àrab del Marroc grà-
cies a la interpretació si-
multània al castellà.

L’expressiu humorista
va dedicar algun gag al go-
vern marroquí. Com el que
proposava unir el Ministe-
ri d’Interior amb el d’Es-
ports, tot reflexionant que
«bé que cal córrer perquè
no t’atrapi la policia!». Els
aplaudiments van ser con-
tinus i els mòbils van con-
vertir-se en gravadores. El
Khiyari no va tenir por de
parlar de les desigualtats
socials al seu país, que po-
den fer «explotar» a molts.
«Les escoles semblen

granges», va dir. A més de
fer broma sobre el fet que
un home no es pogués ras-
car l’esquena sense que es
pensessin que accionava
una bomba, El Khiyari va
fer una crida per poder
«viure tots en pau».

Més que els polítics, són
més els actors «els únics
que parlen dels proble-
mes» que passen al Mar-
roc, i ho fan en clau d’hu-
mor, reflexionava ahir el
productor de Qadar, Fer-
ran Morillas. Abans d’El
Khiyari, la productora va
aconseguir portar Saïd Na-
ciri al Teatre Lliure, l’oc-
tubre passat. Un altre èxit
que obre encara més el
ventall als programadors.

L’èxit de públic immigrat desborda l’organització de l’espectacle ofert per l’humorista
marroquí Mohamed El Khiyari, diumenge a Terrassa. És la primera actuació que fa a l’Estat

MAR CARRERA / Terrassa

Monòlegs contra l’enyorança

Mohamed El Khiyari, en l’actuació de diumenge al Teatre L’Alegria de Terrassa. / M.C.

● El 1975 van néixer els
cineastes Albert Serra i Li-
sandro Alonso. El primer
ho va fer a Banyoles i el se-
gon, a Buenos Aires. Les
seves vides van transcór-
rer allunyades, però amb
punts en comú, com ara
una certa visió del cinema
i un pas pel festival del Ca-
nes que va impulsar la seva
carrera. Ahir van coincidir
al Centre de Cultura Con-

temporània de Barcelona
per reflexionar sobre el ci-
nema (el propi, el de l’altre
i el dels altres) en la prime-
ra edició de Cinèrgies, una
proposta del Centre de
Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB) que
vol posar en contacte di-
rectors catalans amb direc-
tors estrangers per analit-
zar el diàleg que s’esta-
bleix entre les seves pel·lí-
cules.

La primera sessió
d’aquesta nova iniciativa
va reunir ahir Serra i Alon-
so per parlar sobre les
semblances i les divergèn-
cies del seu cinema, que va
ser present amb un recull
d’imatges de films del ca-
talà (Honor de cavalleria i
Crespià, the film not the
village) i de l’argentí (La
libertad, Los muertos,
Fantasmas). Avui, de nou
al CCCB a les set de la tar-

da, els autors presentaran i
buscaran confluències en
dos films que han triat per
a l’ocasió (Cutter’s way,
d’Ivan Passer, i Alphavi-
lle, de Jean-Luc Godard).
El cicle es tancarà demà
amb la projecció d’Honor
de cavalleria i Los muer-
tos. Els pròxims protago-
nistes catalans de Cinèr-
gies seran José Luis Gue-
rin, Jaime Rosales i Mer-
cedes Álvarez.

El CCCB convida Albert Serra i Lisandro
Alonso a reflexionar sobre cinema
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