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No és habitual a Catalunya
que es demani que direc-
tors forans agafin clàssics i
els en donin una versió. Sí
que és més normal veure-
ho en les cartelleres euro-
pees. De fet, reflexionava
Bieito ahir al vestíbul de
l’Atrium, moltes de les se-
ves col·laboracions en tea-
tres internacionals tenen
aquesta motivació. Amb la
proposta de Terra baixa de
Hasko Weber ja hi ha tan-
cada una petita gira per
mitja dotzena de teatres
d’Alemanya i es mira
d’ampliar a altres països.
Amb el suport de l’Institut
Ramon Llull, la compa-
nyia Romea potencia la se-
va vessant internacional,
que ajudarà a donar a co-
nèixer un autor inèdit, fins
ara, a Alemanya. Per po-
der encarar l’assaig van
haver de fer una traducció
literal. Ahir, Weber incita-
va a què es publiqués
l’obra en alemany perquè
hi hagués productors cen-
treeuropeus que s’interes-
sessin per la dramatúrgia
d’Àngel Guimerà.

Babou Cham és Mane-
lic. Ara no és aquell pagès
que es deixa convèncer per
casar-se amb la dona que
s’ha entès durant anys amb
el terratinent, sinó un im-
migrant sense papers que
veu en el matrimoni la
possibilitat de regularitzar
la seva situació i alhora
creu en l’amor amb la ma-
teixa ingenuïtat. Joel Joan
és Sebastià. En comptes de
ser el terratinent que pensa
en el matrimoni per fer ca-
llar els rumors, és un home
poderós, que es beneficia
de tot i pertot i manté una

relació amorosa i vexatò-
ria amb la noia. Marta (Ro-
ser Camí) serà com una de
tantes dones que conviuen

per subsistència i no per
amor, un tipus de dona que
«existeix de sempre» i no
troba mai el moment de se-

parar-se. L’actriu celebra
que el text «no és infidel a
la història original», i a la
vegada, evita els prejudi-

cis: «A nosaltres, ens pesa
la tradició», sentencia. Un
altre canvi de pes en
aquesta posada en escena,
que estarà fins al 17 de
juny al teatre del carrer
Hospital de Barcelona, és
la reducció del reparti-
ment. Aquesta ha estat una
decisió dramatúrgica per
dotar a cada personatge
d’una individualitat, tot
abandonant el paper coral i
uniformitzador de les es-
cenes de grup. Weber, amb
la dramatúrgia de Kekke
Schmidt, ha reconstruït el
drama a partir del triangle
amorós que manté els
equilibris entre poderós i
subjugats amb què Gui-
merà va teixir la trama.

Vuit anys en blanc
Terra baixa és una peça
que sovinteja més en les
produccions amateurs que
en les professionals. L’úl-
tim cop va ser en la tempo-
rada 2000/2001 al TNC a
càrrec de Ferran Madico.
De fet, ahir Bieito reconei-
xia que ell mateix ha estat
temptat de fer una nova
adaptació de l’obra, però
finalment va optar perquè
fos un director estranger el
que fes aquesta revisió
d’un text que abans es va
estrenar a Madrid que a
Barcelona. Tant Bieito
(que va qualificar el mun-
tatge actual com «una de
les estrenes de l’any»)
com l’empresa Focus, que
programa els teatres Ro-
mea, Villarroel, Condal i
Goya de Barcelona ente-
nen que el futur teatral ha
de comportar un intercan-
vi cultural entre els dife-
rents països europeus.

El director Hasko Weber fa una versió de «Terra baixa» sense prejudicis, ambientada en l’actualitat

El primer Manelic africà

JORDI BORDES / Barcelona

● L’alcalde de Viladecans, Carles
Ruiz, defineix el projecte de l’Atrium
com la locomotora cultural d’una ciu-
tat que, fins llavors, no tenia tradició
teatral. Ara, en bona part gràcies a la
coproducció de títols ambiciosos del
Romea [Celebració (2005), Platafor-
ma (2006), Peer Gynt (2007) i Tirant lo
Blanc (2007)], se segueix la programa-
ció teatral i la ciutat se’n sent orgullo-

● Manelic és negre en la Terra baixa que s’es-
trena divendres a l’Atrium de Viladecans i que
arrenca temporada al Romea de Barcelona a
partir de Sant Jordi. El director artístic del Ro-

L’actor Babou Cham a Rosencrantz i Guildenstern són morts, el 2006. / EL PUNT

mea, Calixto Bieito, va convidar al director
alemany Hasko Weber a fer una lectura d’un
dels clàssics de Guimerà. Aquest drama, que
esdevindria una òpera a finals del segle XIX a
Alemanya i del qual s’han fet diferents ver-

sa. L’equipament és la punta de llança
de nous projectes com ara la transfor-
mació d’un institut destinat a alumnes
de batxillerat artístic o la construcció
d’un ateneu de les arts que ajudi a di-
vulgar el circ, el teatre, la dansa, la mà-
gia o la música, «com amb l’Atrium, hi
ha qui ens diu que estem bojos amb
aquests projectes» cohesionadors i que
aporten valor, deia ahir Ruiz.

sions cinematogràfiques, es revisa ara sense els
complexes de la família teatral catalana. L’ac-
ció remet al maltractament i al record d’una
Marta, que en comptes de treballar en un molí,
ha fet de cambrera en un petit bar impersonal.

Atrium, locomotora cultural

l titellaire argentí Javier
Villafañe (1909-1996) va
recórrer Castella i Lleó i

Aragó als anys vuitanta i a cada
escola on actuava demanava als

E

nens que escrivissin un conte.
Milers de contes més tard els pu-
blicà en forma de llibre. La com-
panyia aragonesa Viridiana n’ha
fet una tria de 600 per pujar-los a
l’escenari. És Villafañe convertit
en titella qui inicia l’espectacle,
deixant pas a les cinc actrius que
aniran interpretant les històries.
La posada en escena és austera,
el blanc és el color predominant,
fins i tot en el vestuari, i només hi
ha espai per a la paraula i, en de-
terminats moments, per a la pre-

sència d’algun objecte o per al
joc audiovisual. Aquest és un es-
pectacle de justa mesura, senzill,
sense pretensions, que agradarà
a tot tipus de públic perquè del
que es tracta és de submergir-se
durant una hora en l’univers in-
fantil passant-ho la mar de bé. La
ingenuïtat, la crueltat, la inno-
cència i l’estupefacció davant el
món desperten la sorpresa i la
rialla del públic. La imaginació
no té límits. Assassinats, jocs, al-
tres universos, princeses i cas-

tells, personatges literaris com
ara Don Quijote van desfilant a
les mans d’unes intèrprets lliura-
des a la causa de la peça coral. I
no sempre amb els finals clàs-
sics. Hi ha qui es permet acabar
amb aquell «i es van casar» afe-
gint-hi i «com no tingueren fills
van viure tranquils i bé». O des-
mitificant el malvat drac, que,
davant les queixes d’un rei pobre
perquè volia endur-se la prince-
sa, «per no escoltar lamenta-
cions se’n tornà a la seva cova».

teatre | «un día, una hora»

TERESA FERRÉ

Contes d’infants per a adults
� Direcció: Jesús Arbués

Intèrprets: Merche Albero,

Raquel Anadón, Pilar Barrio,

Begoña Coarasa i Elena

Gómez

Dia i lloc: Del 8 al 19 d’abril al

Teatre del Raval

Mal Pelo engega
una retrospectiva
d’espectacles en
el Mercat de les
Flors
● Barcelona. Des d’avui i
fins al 26 d’abril, Mal
Pelo celebra els seus
vint anys com a grup de
creació, programant
fins a sis coreografies
dels darrers anys i dues
de nova factura. Avui i
demà es representa
Bach (2004), mentre
que divendres i dissabte
s’estrena Jukebox, el
primer solo que ha creat
Jordi Casanovas, un
dels ballarins que han
mantingut relació amb
Mal Pelo durant aques-
tes dues dècades, tot i
les seves contínues
col·laboracions amb
una quinzena de com-
panyies europees. A
més de les vuit produc-
cions, que han ajudat,
segons expliquen Pep
Ramis i María Muñoz
(el duet embrió de Mal
Pelo) a poder ser crítics
dels seu treball i a tro-
bar connexions que no
havien percebut durant
els anys de recerca,
també hi ha un recull de
projeccions de vídeo
seleccionat per Núria
Font, així com la prime-
ra exposició de Jordi
Bover amb fotos dels
20 anys del grup, ins-
tal·lats al vestíbul i a la
primera planta del Mer-
cat, respectivament.
L’aniversari es comple-
ta amb una instal·lació a
l’Arts Santa Mònica
(fins al 7 de juny) i una
exposició a l’Espai Ma-
llorca (fins al 30
d’abril). / J.B.

Mor Julio Cortés,
traductor de
l’Alcorà al castellà
● Creixell. El reconegut
arabista Julio Cortés va
morir dilluns als 85
anys, i avui al matí
(11.00 h) s’oficiarà el
seu funeral a l’església
parroquial de Creixell,
el municipi on residia.
Cortés era professor
emèrit d’àrab i va ser el
traductor a l’espanyol
de l’Alcorà. Es va for-
mar a la Universitat
Complutense de Ma-
drid i havia estat pro-
fessor a la Universitat
de Carolina del Nord
(EUA). Cortés també és
l’autor del Diccionario
de árabe culto moderno
(árabe-español), que
recull la llengua àrab
culta en ús durant els
segles XIX i XX. / C.F.


