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El director estrena avui ‘En un lugar de Manhattan’, un encàrrec d’Aguirre

Boadella: «La Generalitat hauria de
produir companyies de Madrid»

TEATRE I ESTRENA

c

MERCEDES JANSA
MADRID

Albert Boadella posa en es-
cena avui al teatre Albéniz

de Madrid l’obra En un lugar de
Manhattan, un encàrrec personal de
la presidenta de la Comunitat de
Madrid, Esperanza Aguirre, per po-
sar el colofó al 400 aniversari de la
primera edició d’El Quixot. Amb el
seu personal estil políticament in-
correcte, el director teatral no ha
eludit referències al tens debat polí-
tic amb Espanya arran de l’Estatut.
D’aquí ve que s’hagi imaginat un
Quixot castellà i un Sancho Panza
català.

Esperanza Aguirre i la Conselleria
de Cultura que dirigeix el català
Santiago Fisas es van bolcar ahir
amb un Boadella que es va definir
com a «català de soca-rel» i es va
mostrar satisfet de «jugar a casa».
Va explicar en roda de premsa que
va cedir al «tenaç afany» d’Aguirre
per mostrar a Madrid el seu «geni
creatiu» de la mà de l’obra més ge-
nial de la literatura espanyola. La
presidenta madrilenya el va convèn-
cer amb «paciència, persuasió i
l ’ajuda de Fisas» per preparar
aquest muntatge al qual Els Joglars
han dedicat sis mesos d’assajos,
1.300 observacions de direcció i 32
assajos generals.

q UNA UTOPIA
Boadella, que sovint ha renegat del
teatre finançat amb fons públics, es
mostra satisfet amb la possibilitat
que el patrocini del Govern regional
del PP (aporta el 81% del pressupost)
aixequi polseguera en alguns sectors
de Catalunya. Res d’estrany en algú
que en una entrevista publicada di-

lluns pel diari El Mundo afirmava
que «és un gran gust fer cabrejar
els catalans». Ahir va assenyalar
que li agradaria que «la Generalitat
coproduís amb companyies de Ma-
drid», però va assegurar que la seva
«tribu» (els catalans) «ara no està per
a aquestes circumstàncies», de ma-
nera que el desig es converteix en
una «utopia».

L’única referència a la política
que s’ha permès en el muntatge és
la dels dos personatges centrals, in-
terpretats per Ramon Fonstserè
(Alonso Quijano) i Pep Vila (Sancho).
La metàfora és que tots dos, com Ca-
talunya i Espanya, «estan condem-

nats a entendre’s», va dir Boadella,
que va destacar que la realitat políti-
ca es mereix «un vodevil».

Les lloes d’Aguirre van estar a l’al-
tura dels agraïments del director. La
presidenta de la Comunitat de Ma-
drid va assegurar que la història del
teatre no es pot entendre sense Boa-
della ni Els Joglars pel «compromís
amb la llibertat» que han mantingut
des de fa 40 anys i especialment en
aquests moments en què «proliferen
els grans defensors de la llibertat
que acaben defensant els pitjors to-
talitarismes». Aguirre va destacar
que utilitzant amb «mestria» el sen-
tit de l’humor, la «denúncia radical»

de Boadella fa front a «tots els dog-
matismes, radicalismes i tiranies».

Amb En un lugar de Manhattan,
vol mostrar la pèrdua dels valors
que impregnen l’obra de Cervantes
–la dignitat, l’honor, l’amor platò-
nic, el bé i el mal– davant de la «ig-
norància il.lustrada» actual immersa
en la «voràgine de la relativitat» que
només dóna valor a paraules com
modernitat, avantguarda o multi-
culturalisme. Boadella, que no ha
volgut fer «bestieses amb un Quixot
avantguardista», agafa com a excusa
l’assaig d’una companyia de teatre i
converteix la parella protagonista
en dos operaris.<

El Mercat acosta
la ‘Trilogía cínica’
de Marta Galán
al gran públic
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SANTIAGO MARAVILLA
COL.LABORA A ‘LOLA’,
‘MACHOS’ I ‘EL PERRO’

E. H.
BARCELONA

ARTS ESCÈNIQUES

Lola, Machos i El perro,
que la seva creadora i

directora, la barcelonina Marta
Galán, anomena la Trilogía cínica,
ha aconseguit el més difícil, fer el
salt des de La Poderosa i L’Antic
Teatre, petits espais de creació,
fins al Mercat de les Flors, on es
veuran des d’avui fins diumenge
vinent. Les obres, transgressores i
experimentals, es valen de la per-
formance, la música i el teatre i
han estat realitzades en col.labo-
ració amb el cantant Santiago
Maravilla. L’estrena li provoca a
Galán la sensació que el seu tre-
ball s’ha fet, per fi, visible.

El cinisme, concebut en la seva
accepció filosòfica, com a crítica
de costums, és el teló de fons de
la trilogia. Lola és una reflexió so-
bre la feminitat «a través d’un
cos masculí amb alguns signes
femenins sense que el resultat
sigui el d’un travesti», segons
Galán. Maravilla, per la seva part,
ha introduït el seu gust pel punk,
les cançons pop i l’estètica de la
cultura porqueria. Machos, «una
obra que genera mal rotllo», se-
gons admeten els seus creadors i
que s’inspira en l’assaig La domi-
nació masculina, de Pierre Bor-
dieu, mostra dos homes (Maravi-
lla i Vicens Mayans) que malgrat
una civilitzada aparença donen
prova d’una gran bestialitat. La
tercera entrega, El perro, té un
caràcter molt més festiu. Les tres
peces acaben amb un final de fes-
ta musical.<

L’actor presenta un nou muntatge de l’obra de Nikolai Gogol

Fermí Reixach recupera al Raval
el seu memorable ‘Diari d’un boig’
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ARTS ESCÈNIQUES I ESTRENA

Fermí Reixach va tenir la
primera visió del personat-

ge que després interpretaria a Diari
d’un boig a mitjans dels 80 a Nova
York, on havia anat a rebre classes
d’Ernie Martin, en aquella època mà
dreta de Lee Strasberg, fundador de
l’Actors Studio. Martin, professor al
seu torn d’actors com Sean Penn,
Nastassja Kinski i Johnny Depp, va
ensenyar a l’explosiu Reixach a inte-
rioritzar les emocions i el va dirigir
en un muntatge que va fer època: es
va poder veure al Romea i més tard
al Lliure.

Ara, 20 anys després, l’actor ha re-
cuperat el text de Diari d’un boig, el

conte de Nikolai Gogol, en una nova
posada en escena, també firmada
per Martin. L’obra s’estrena avui al
petit espai Almazen (carrer de Gui-
fré, 9. Reserves: 93 442 62 15) del Ra-
val, un local fora dels circuits habi-
tuals, en què la pedra i la fusta anti-
ga ofereixen una escenografia natu-
ral. «És el marc ideal –diu Reixach–,
perfecte per a la visió realista que
donem del personatge, allunyada
d’aquella més teatral del 1985».
Amb un escenari central, l’espai s’as-
sembla al del Lliure de Gràcia i la
semblança s’accentua gràcies a la
cessió que el teatre, encara tancat,
ha fet de les butaques (per a uns 100
espectadors) i de les cortines.

El boig de Reixach és un obsessiu
funcionari rus del segle XIX, «un

personatge trencat» que a poc a poc
va entrant en una espiral de bogeria
que el porta a la convicció que ell és
el rei d’Espanya. «El repte és entrar
en la lògica del personatge i no in-
terpretar-lo de manera artificiosa.
És un treball fascinant que et fa
moure’t a impulsos lliures». Tot es
resumeix per a l’actor en l’aspiració
que el públic s’oblidi d’ell mateix i
només vegi la fúria i la farsa del
boig.

El caràcter mig policíac de l’obra i
la seva capacitat per provocar el riu-
re amarg són dues de les qualitats
que Reixach destaca en una peça
que, sens dubte, és l’obra de la seva
vida. I per donar-hi continuïtat, té
previst fer-la en anglès i portar-la de
gira pels Estats Units.<

33 Esperanza Aguirre i Albert Boadella, ahir en la presentació de l’obra sobre el Quixot.
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