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● Entre copa i copa,
McPherson crea. L’autor
escriu des del que sent als
pubs i des de la seva expe-
riència etílica. No és un re-
curs literari. És vida. Ahir
es va presentar a la premsa
Una ciutat brillant, preci-
sament, el primer text que
va elaborar després d’ha-
ver superat una estada en
un centre de desintoxica-
ció. La Sala Beckett i el
Centre d’Arts Escèniques
de Terrassa (CAET) han
muntat un cicle que aborda
la dramatúrgia del drama-
turg irlandès. L’alcohol i
les seves conseqüències hi
són un referent, però pro-
bablement el mèrit és sa-
ber administrar les histò-
ries amb prou mesura per
captar l’atracció dels es-
pectadors. Per moments,
deixa de tenir sentit el fons
de l’obra per gaudir d’una
oralitat envoltant.
McPherson és l’altaveu
discret que projecta les
anècdotes sentides a la
barra d’un pub. Que begui
i no jugui a dards és una
característica que el porta
a una manera d’entendre i
patir la vida amb una radi-
calitat personal.

Una ciutat brillant,
que es va estrenar al CAET
a mitjan novembre, arren-
ca temporada avui a la Sa-
la Beckett. La peça, dirigi-
da per Jordi Vilà, té un
punt d’esperança (és un
cant a les segones oportu-
nitats) i un altre d’amarg
(recaure en una culpa no té
edat). L’actor Andreu Be-
nito capitalitza un muntat-
ge on el públic disfruta
sentint el devessall d’his-
tòries encadenades que
teixeix un personatge amb
remordiments: veu l’àni-
ma de la seva dona morta

en un accident de trànsit
perquè considera que és
culpable del fracàs de la
seva relació de parella. El
terapeuta, que aconse-
gueix alliberar-lo, no està
exempt tampoc de cons-
ciència. Ningú, probable-
ment, pot garantir que no
tindrà recels mai de la vi-
da. El que compta és con-
viure-hi. Dublin Carol,
amb un Manuel Dueso que

alterna la direcció amb el
personatge alcohòlic que
aconsegueix distanciar-se
de la beguda i de la famí-
lia, només a mitges, es va
poder veure per Nadal a la
Sala Beckett. Era un títol
molt adequat, ja que esce-
nificava les hores prèvies a
la nit de Nadal en una fu-
nerària local, on el prota-
gonista descobreix com li
pesa el passat i s’enlluerna

del jove col·laborador de
l’empresa que, contrària-
ment, desconeix el desen-
gany i les derrotes. Una al-
tra vegada, l’habilitat de
narrar aconsegueix donar
un ritme trepidant a la pri-
mera i la tercera part. La
segona, on es produeix el
drama, el conflicte, el crit,
sona un pèl inestable en la
posada en escena a Barce-
lona. Aquesta peça es po-
drà veure aquest dissabte a
Terrassa.

Lectures triples
Tant la Beckett com el
CAET també compartei-
xen el cicle de lectures dra-
matitzades. Dijous es pre-
senta al bar de Terrassa
Pupilas Gustativas la lec-
tura dramatitzada
Rom&vodka, un títol ben
explícit de McPherson.
Aquesta mateixa sessió es
repetirà el dilluns 19 i el 26
de gener a l’escenari de la
Sala Beckett.

El dramaturg irlandès és
un dels referents de la dra-
matúrgia del país. De fet,
molts dels autors contem-
poranis de l’illa incideixen
en la capacitat d’explicar
històries dels pubs. És una
dramatúrgia que explota
l’habilitat de narrar sense
moure’s del tamboret. Un
exemple comparable és el
d’Eugene O’Brien, un au-
tor que va debutar a Cata-
lunya al CAET amb
L’Edèn. Era un monòleg
doble (una parella que
transitava per pubs tot
constatant la buidor de la
seva relació. En el text
apareixien més de 100 per-
sonatges. A Irlanda, l’al-
cohol convida a l’abús de
la conversa. encara que no
hi hagi ningú que escolti.
Conor McPherson fa de
bon escoltar.

El Centre d’Arts Escèniques de Terrassa (CAET) i la Sala Beckett
aprofundeixen en el món alcohòlic i de literatura oral del dramaturg irlandès
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Altaveu McPherson

Andreu Benito, en una escena de l’obra. / EL PUNT

● El Teatre del Raval va
néixer amb el repte clar de
ser un escenari on es prodi-
guessin les obres amb un
clar missatge social. A par-
tir de dijous, però, s’aparta
del gènere amb una comè-
dia surrealista escrita pel
guionista de televisió Biel
Perelló i dirigida per l’ex-
director d’El cor de la ciu-
tat, Jordi Frades: El pro-
jecte Alfa. Perelló, que ex-

alça l’humor imbècil en el
seu debut teatral, argu-
menta que la comèdia,
amb una bona dosi d’aven-
tura, recupera la manera de
veure les dones i els negres
del novel·lista Jules Verne.
L’autor ironitza que la pe-
ça és políticament correc-
ta, ja que manté la paritat
d’actors i actrius.

L’obra, que es manté
fins al 8 de febrer, beu de
referents com les sèries de

televisió Els joves i L’hotel
Faltwy o els germans
Marx, segons el director.
El projecte Alfa es va estre-
nar fa cosa d’un any a la
Trono de Tarragona i espe-
ra lligar una gira després
de la temporada al Raval,
que pot prorrogar.

Perelló s’ha excusat en
el seu desconeixement («la
ignorància ens fa valents»)
per trencar amb els tòpics
teatrals. En un instant de

l’obra els actors, que inter-
preten uns científics
d’època, trenquen el mis-
teri revelant-se com a per-
sones reals en un assaig.
La peça es desenvolupa
per passatges que només
es podrien justificar en
grans superproduccions,
com ara el segrest del cos
de Lenin, i ells els presen-
ten barroerament sense
complexos provocant es-
tupefacció.

El Raval s’aparta del teatre social amb una
comèdia que manté el to sexista de Verne
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oan Pons és d’aquells artistes que saben tenir
el públic al seu costat. Surt a l’escenari i, sen-
se fer-hi res, ja s’estableix una complicitat. Hi

ha una identificació que pot excusar qualsevol in-
convenient i es produeix una comunicació màgi-
ca. A més, a aquest cantant de Ciutadella, l’agom-
bolaven un gran nombre de paisans residents a
Barcelona que van assistir al recital.

Dilluns, a més, Joan Pons gaudia de la col·labo-
ració pianística de la seva filla Joana. I vam com-
provar amb satisfacció que no es tractava d’un cop
de mà que un artista famós vol donar a un dels seus
descendents sinó que Joana Pons té un valor propi
i va demostrar ser una excel·lent pianista tant en
les obres més sentimentals, com eren bona part de
les cançons, com quan feia la part d’orquestra de
les complexes àries de Verdi. Si el pare cantava
amb la veu, Joana ho feia amb el piano, dominant
perfectament el repertori proposat.

El recital va començar amb tres cançons molt
boniques d’Antoni Parera Fons, dues sobre textos
de Guillem d’Efak i una sobre una poesia de Ponç
Pons. Va seguir El árbol del olvido, d’Alberto Gi-
nastera, i Pueblito, mi pueblo, de Carlos Guastavi-
no. Tres cançons de Tosti ens van fer pensar en
aquell baix que començà a cantar en el cor del Li-
ceu, després es decidí per ser baríton, i algun ex-
pert havia vaticinat que si aleshores hagués treba-
llat la veu en un sentit determinat podria haver es-
tat també un excel·lent tenor abaritonat, del tipus
Plácido Domingo, per entendre’ns.

Aquesta primera part, molt ben dita i expressa-
da, amb molta contenció i gens d’amanerament, la
va cloure amb una de les àries de la Cançó d’amor
i de guerra, una obra lírica de Rafael Martínez
Valls.

La segona part del concert va ser molt consis-
tent, un veritable tour de force. Si bé sempre és
una mancança fer àries d’òpera fora de context i
amb piano, per bé que es toqui, en comptes d’or-
questra, en el cas de Joan Pons, quan desgranava
amb tota solvència les àries escollides, ens feia re-
viure’l en les òperes que tant ha interpretat: el
Giorgio Germont de La Traviata, el memorable
Rigoletto, una de les seves creacions, i especial-
ment L’onore, de Falstaff, personatge que va en-
carnar al Liceu en una producció rodona del tàn-
dem Lluís Pasqual i Fabià Puigcerver.

Pons va entonar també àries d’Otello i de Don
Carlo i ens va regalar com a primera obra afegida
un esplèndid Nemico della patria de l’Andrea
Chénier de Giordano. Va acabar amb una popular
Escolta es vent sentidament cantada.

J

clàssica | joan i joana pons

Pare i filla
� Programa: cançons de Parera Fons, Ginastera,

Guastavino i Tosti i àries de Martínez Valls i Verdi

per Joan Pons, baríton, amb Joana Pons al piano

Lloc: sèrie Palau 100. Palau de la Música Catalana

Dia: 12 de gener
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Joan i Joana Pons, durant el concert. / ANTONI BOFILL


