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alvat ha acomplert un somni. Se li respecta el
compromís, s’aplaudeix l’esforç als impli-
cats. Però el resultat no fa justícia a Rodore-

da. De fet, cap dels espectacles teatrals que hem
vist sobre la seva obra ho han fet. I si, simplement,
llegim? Per gaudir de la profunditat psicològica
dels seus personatges, apreciar aquella mania seva
pel detall i l’objecte simbòlic i per la descripció de
sensacions que la fa tan privada a cada lector.

Muntatge d’extens repartiment i llarga durada.
El director ha fugit de l’escenografia per donar pro-
tagonisme a l’espai buit i als objectes de la casa. Al-
hora s’ha embrancat a farcir de cançons populars i a
no deixar clar si estem només davant una comèdia
costumista massa cantada o en algun experiment de
distanciament brechtià.

Història de família. Morts i vius es passegen per
la Barcelona de finals del XIX fins a la postguerra.
Ascens i caiguda d’una gran burgesia amarada de
secrets íntims i bones maneres públiques. Encert
presentar la protagonista (Teresa Goday) de jove,
Anna Sahun enèrgica i simpàtica; i als últims
temps, Rosa Novell, el pes de l’experiència posat
en una interpretació absolutament lliure. Això ma-
teix s’hauria pogut pensar per al notari Riera,
l’amant, un Enric Majó molt més convincent a la
segona part que quan ha de conquerir Sahun.

L’estructura de l’obra, un mirall trencat en què
cada bocí reflecteix un moment de la vida dels per-
sonatges, fa que cada intèrpret tingui escenes per
fascinar la platea. De tot el repartiment només
aconsegueix la màgia la impressionant Rosa Vila
(Armanda). Pel que fa a la resta, Ivan Benet (Salva-
dor Valldaura) encerta com a primer marit de Tere-
sa tot i que ha de patir una escena amb Ester Bové
(Bàrbara) en què han de fer mans i mànigues mo-
vent-se entre llençols per salvar dignament un ca-
prici lamentable del director, que esguerra una es-
cena d’amor. Semblaria pudor si no apareguessin
despullades la majoria d’actrius i també algun ac-
tor. Correcta també Daniela Feixas (Sofia) malgrat
que no sap treure’s uns guants, imperdonable tenint
en compte la importància de l’objecte. El seu marit,
Eladi (Albert Alemany), fa una construcció del per-
sonatge més que desafortunada, igual que el fill Ra-
mon, un Eugeni Roig més convincent quan fa de Je-
sus Masdéu. El desdoblament d’Alma Alonso (Ma-
ria i Lady Godiva) només es nota perquè en el pri-
mer porta més roba que en el segon, quan és la reina
del Paral·lel. La seva escena cavalcant despullada
sobre Eladi mort és de necrofília esperpèntica. Tot
plegat massa lluny de la gran ploma de Rodoreda.
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Rodoreda per llegir
� Autora: Mercè Rodoreda
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d’octubre) al Teatre Borràs
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Un moment de la funció. / ANDREU PUIG

● Delit de Façade és una
companyia entusiasta dels
balcons. Ha redescobert la
seva funcionalitat. Tot i
que originàriament es
construeixin com una pri-
vilegiada atalaia per veure
què passa al carrer, la com-
panyia francesa fa evident
que és un escenari per ser
vist. El muntatge Menus
larcins feia part del projec-
te Meridians, una voluntat
de relacionar creadors, gè-
neres i companyies per tro-
bar nous gustos en el llen-
guatge. Leandre Ribera, el
clown català més perseguit
pels festivals d’arreu del
món, juga amb tancar l’es-
pectacle convertint el bloc
d’edificis tot sencer en un
gran teatre. És el punt més
poètic, en una peça en què,
des d’una aparent afabili-
tat, els personatges ense-
nyen les seves passions:
com l’àvia que dóna men-
jar als coloms, quan, en
realitat, és per alimentar el
seu fill monstre, per al qual
és capaç també de pescar
un gat, un gos o bé una
criatura sense perdre el seu
posat dèbil, fi d’àvia que es
cola al mercat, com si ho
fes sense voler.

També Cop de Clown
juga amb l’edifici per al
seu espectacle Bloc. En
aquest cas, es recomana al
públic que volti pels quatre
cantons de la casa (passant
de la plaça de la Caiguda al
carrer de la Subvenció).
Els actors canten, ballen,
es persegueixen i definei-
xen els personatges a partir
d’allò que hi ha penjat als
balcons i del que es veu per
les finestres. El referent del
còmic de Rue del Percebe,
13 també permet que l’ac-
ció transcorri tant a la vo-
rera com al terrat. Hi ha
màfia, putes, espiritistes,
una bona dosi de violència

i molt de desconcert. La
mecànica dramatúrgica no
acaba de ser prou rodada i
hi ha un excés de sobreac-
tuació per part dels actors,
els quals es mostren com
uns personatges més en
aquest bloc de titelles de
metre i mig. Això sí, fan
que l’espectador passi una
bona estona veient com els
mateixos artistes juguen i
es diverteixen.

La ballarina Claire, do-
na de Leandre, actua des
d’una dimensió més hu-
mana. Opta per una peça
sublim, de vint minuts de
durada, que transcorre a
terra, embadalint el públic
que l’envolta amb un silen-
ci i uns ulls enamorats.

Amb el seu posat, la seva
delicadesa i una bona quí-
mica aconseguia que un
miler de veus taral·leges-
sin, una mica avergonyits,
un altre punt amb ànsia de
comunió: un O sole mio
màgic. L’artista es fondrà
amb el públic fins al punt
que molts espectadors la
van perdre de vista fins que
no va sortir a saludar. Me-
ravellós. També oníric i
místic és el viatge que la
companyia Carabosse ha
creat al nucli d’El Talla-
dell. Conviden al silenci, al
passeig personal, a la con-
templació, al gust de dei-
xar passar una impulsiva
nit de divendres a Tàrrega,
buscant un racó on poder

olorar i sentir el crepitar
del foc en una gran instal-
lació artística, que alterna
els testos a terra flamejant
amb els de mitja alçada
amb la música i els sons de
transistors evocadors. La
peça apunta a ser un dels
espectacles premiats pel
públic. Divendres va me-
ravellar tothom i la nit de
dissabte s’augurava encara
més populosa. El boca-
orella fa estralls en les
agendes de programadors,
artistes curiosos i públic
amb fam de noves sensa-
cions.

També com a instal·la-
ció es pot presentar el labe-
rint de la companyia angle-
sa Dot Comedy. Get lost
atrapa el públic en un jardí
de petit recorregut de xi-
prers en què transiten per-
sonatges entranyables com
ara la noia indigent que de-
sitja fortuna gratuïtament a
cau d’orella i després de
triar l’espectador amb una
mirada dèbil, però que en-
tra al fons dels ulls, amable
com la dona que llegeix la
mà i regala fils d’Ariadna
per no perdre-s’hi; càus-
tics com els arbustos en
forma de la tetera i la tassa
que es van perseguint bar-
rejant-se per entre el pú-
blic, i una darrera dosi de
por amb un jardiner que
desconfia i sent sorolls es-
tranys, un minotaure que
busca la seva víctima o una
família monster treta de la
série Faltwy towers. Ge-
nial treball d’actors per a
una idea de butxaca. L’es-
cenari obliga el frec a frec i
la mirada humana, de tu a
tu, amb el dissortat vigilant
que no troba mai la sortida
ni deixa de preguntar allò
de «necessites que t’aju-
di?», sempre amb el ma-
teix to. La millor alçada és
la humana.

Delit de Façade presenta «Menus larcins» amb la col·laboració del «clown» Leandre

JORDI BORDES / Tàrrega

Tàrrega d’alçada

Delit de Façade, en plena funció a Tàrrega. / JUANMA RAMOS

● El bisbe electe de la diò-
cesi de Lleida, Joan Piris,
ha indicat, quan falta una
setmana perquè s’incorpo-
ri al nou càrrec, que inten-
tarà ser tan «objectiu» com
sigui possible respecte al
litigi per les peces d’art sa-
cre que es disputen el bis-
bat lleidatà i el de Barbas-
tre. En una entrevista feta
pel mateix bisbat de Llei-
da, Piris, que ja s’està pre-

parant per deixar l’actual
diòcesi de Menorca, asse-
nyala que el primer que fa-
rà quan arribi a la nova
destinació serà «escoltar
tothom».

El web del bisbat de
Lleida recull també una
carta de comiat de qui ha
estat durant l’últim any i
mig l’administrador apos-
tòlic, Xavier Salinas, que
també fa referència al liti-
gi. Salinas explica que es

tracta d’«una qüestió de
gran complexitat des del
punt de vista jurídic». «Es-
tan en joc els nostres vin-
cles eclesials amb la diò-
cesi de Barbastre-Montsó i
amb la seu apostòlica. Ara,
acabat el procés canònic,
hem acatat les decisions de
la congregació de bisbes i
esperem que es puguin
complir totes les seves
conseqüències i en benefi-
ci de tots», indica. Com a

consell i invitació final,
Salinas fa una crida genè-
rica a «no anteposar res a
Crist ni a la unitat de la se-
va església».

Tot i que tant la congre-
gació de bisbes com el Va-
ticà han ordenat a Lleida
que torni les obres; aques-
tes pertanyen al catàleg ar-
tístic de la Generalitat, per
la qual cosa no poden sor-
tir de Catalunya sense el
permís del govern català.

El nou bisbe de Lleida diu que intentarà
ser «objectiu» en el litigi per les obres
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