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menors de la cultura tea-
tral: sarsuela, revista,
copla, el cinema musical
aquàtic, cabaret. Plomes,
gases i lluentons per a una
sòlida reivindicació de la
diversitat de l’escena. El te-
atre, aquell lloc privilegiat
on poden conviure l’avorri-
ment existencial d’Hedda
Gabler i la desimboltura
d’una vedet de carretera i
manta.

Aquests dos mons coe-
xisteixen per a l’alegria del
públic a l’espai dramàtic
creat per Albertí i Cunillé.
Un lloc especial on no im-
porta que les veus siguin
poc polides, la flexibilitat
dels ballarins dubtosa i
l’elegància una paraula
pendent d’entrar a la RAE.
Amb tot això, ocupant amb
talent el lloc dels seus con-
traris, s’ha creat un espec-
tacle que s’ha de consumir
sense recomanació, pel
simple gust de l’anarquis-
me cultural. Bomba !

La corte del faraón
Versió lliure de Xavier Albertí i
Lluïsa Cunillé.
Sala Muntaner. 26 de novembre.

Cada cop que Xavier
Albertí presenta un
dels seus capricis

(obra que surt de la norma
pel seu enginy i gràcia) mú-
sico-teatrals, salta a la vista
la monotonia d’un paisatge
teatral que ha drenat del
seu ecosistema la reflexió
sobre la frivolitat. Ara ha
tornat a mostrar-nos la rea-
litat del nostre avorrit món
amb la lluentor heterodoxa
de La corte del faraón, un
projecte de la nova compa-
nyia La Reina de la Nit, ínti-
ma fraternitat formada per
Lluïsa Cunillé i una troupe
d’irredemptes còmplices:
La Todoterreno Lurdes
Barba, El Noi Jordi Collet,
La Terremoto Montse Este-
ve, Divina Roberto G. Alon-
so, Oriol Genís i Lady Lina
Lambert i Que Gran Que Ets
Xavier Pujolràs.

Albertí i Cunillé exercei-
xen de mànagers drama-
turgs d’una desconstrucció
que trenca la paròdia sica-
líptica d’Aida, engiponada
fa un segle pel compositor
Vicent Lleó en franca con-
xorxa gamberra amb els
llibretistes de la popular
sarsuela arrevistada que
funciona com a flascó de
les essències dels gèneres

Crítica teatre

Anarquismesarsueler

L’espectacle
s’ha de consumir
sense
recomanació

JuanCarlos
Olivares

Cunillé i Albertí presenten un
dels seus capricis ■ D. RUANO
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ConxitaOliverrecopila
lessevescrítiquesd’art

Redacció
BARCELONA

La crítica d’art Conxita Oli-
ver ha recopilat en un llibre
un centenar d’escrits sobre
artistes i exposicions a Ca-
talunya apareguts al suple-
ment Cultura de l’AVUI. El
llibre, titulat Discurs crític.
25 anys d’escrits, l’ha pu-
blicat l’editorial Mediterrà-
nia. Es tracta d’una selec-
ció de les més de 1.500 crí-
tiques que Oliver va

publicar a l’AVUI entre els
anys 1982 i 2007.

El llibre s’ha estructurat
com si fos una petita histò-
ria de l’art del segle XX a
través de les exposicions
que s’han pogut veure a Ca-
talunya l’últim quart de
segle. El volum, que es pre-
senta dimecres dia 3 a les
19.30 h a la galeria Manel
Mayoral de Barcelona,
conté dos pròlegs, a càrrec
de Daniel Giralt-Miracle i
Josep Miquel Garcia. ■

Desembreclau
El Consell de les Arts, els ‘papers de Salamanca’ i la
llei del cinema marquen l’agenda de la conselleria

Ignasi Aragay
BARCELONA

Si les coses surten com ahir
va anunciar, aquest desem-
bre el conseller de Cultura,
Joan Manuel Treserras, tin-
drà dues marques crucials
a la seva agenda: una per
donar a conèixer els mem-
bres del Consell Nacional de
la Cultura i les Arts, i una
altre per rebre, ni que sigui
discretament, els primers
papers de Salamanca (o lli-
bres) de la segona i espera-
da tongada de documents
d’entitats i privats. Aques-
tes són dues de les cites im-
minents, que haurien de
ser una realitat abans del
canvi d’any.

Consell de les Arts:
Tresserras ja ha començat
a valorar noms amb el pre-
sident de la Generalitat,
José Montilla. Dimarts es
tornen a trobar. La llista
formalment l’ha de propo-
sar Montilla. S’espera pre-
sentar-la al ple del 17 de de-
sembre i que l’1 de gener el
Consell comenci a treba-
llar. Evitar quotes de partit
i de sectors i buscar un
“perfil alt que mostri de
forma clara la importància
que es vol donar a l’organis-
me” són els objectius.

‘Papers de Salamanca’:
La previsió segueix sent
“que abans de finals d’any
tornin els primers materi-
als” i que ho facin en des-
plaçaments modestos, a
mesura que es vagin digita-
litzant. “El tema polític
està resolt”.

Ministeri: Tresserras diu
que, tot i haver consolidat

una relació bilateral, el dià-
leg amb el ministeri és molt
difícil, tant per fer-li com-
plir els compromisos eco-
nòmics com perquè s’assu-
meixi amb fets la pluricul-
turalitat de l’Estat.

Llei del cine: L’aprovació
queda per a la segona part
de la legislatura. El conseller
buscarà el màxim consens i
espera que serveixi per mi-
llorar la presència del català
al cine, que avui no arriba a

Joan Manuel Tresserras confia a tenir aquest desembre
Consell de les Arts i ‘papers de Salamanca’ ■ FRANCESC MELCION

un2%: “Hihaagentsqueac-
tuen per damunt de consi-
deracions de mercat”, cosa
quenopassaenteatre,men-
tre que en ràdio, tele i prem-
sa el desequilibri és menor.

Santa Mònica: Es busca
espai per al nou centre
d’art. S’ha descartat el Ca-
nòdrom ofert per l’Ajunta-
ment i no hi ha acord amb
Metrònom pel preu.

MNAC: Es busquen fórmu-
les per ampliar les sales,
potser posant els magat-
zems fora. De moment, la
Fira no dóna els pavellons
venecians sol·licitats.

Museu Catalònia: El conse-
ller admet que la legislatura
només donarà temps per
plantejar el projecte i afirma
que “en arqueologia, mai no
s’havia invertit tant”.

Romànic: S’està a punt de
firmar un pla de sis anys
amb una caixa d’estalvis
d’inversió en restauració
de patrimoni romànic.

Pla de lectura: Seguirà
sent una prioritat en tota la
legislatura.

Museu del Còmic: El pla di-
rector ja està a punt. Es
busca un acord amb l’Hos-
pitalet per fer-lo en aques-
ta ciutat. Les col·leccions
sortiran de fons privats.

Thyssen Sant Feliu: Tin-
drà una sala d’exposicions
temporals igual que la del
Thyssen de Madrid, que
acollirà totes les temporals.
Encara cal concretar l’a-
cord amb el ministeri i la
baronessa. ■


