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El cantant britànic de música pop
ha superat el rècord Guinness al
vendre en un dia més d’1,6 milions
d’entrades per als concerts de la se-
va gira del 2006. Els seguidors de
Williams han superat els de l’antic
grup del nord-americà Justin Tim-
berlake, Nsync, fins ara posseïdors
del rècord. Fa cinc anys, aquesta
banda va vendre en 24 hores un
milió d’entrades per al tour No
strings attached que van realitzar
als EUA.

Robbie Williams bat
rècords amb la seva gira

L’escriptor Feliu Formosa i el perio-
dista Joan de Sagarra han estat guar-
donats amb els Premis Honorífics
Butaca 2005 que s’entregaran el
pròxim dia 28 en el transcurs d’una
gala que se celebrarà a Premià de
Mar. Formosa ha estat premiat per
tota una vida dedicada al teatre i Sa-
garra per la seva aportació al món
de les arts escèniques, segons han in-
format els organitzadors d’aquests
premis que es decideixen per vota-
ció popular dels espectadors.

Formosa i Sagarra,
premis Butaca 2005

Entre els artistes que han posat les
seves obres a la venda en un local
del carrer Calvet de Barcelona figu-
ren pintors ja consolidats, com Ja-
vier Mariscal, Perico Pastor, Santi
Moix, Vicent Viaplana, Daniel Argi-
mon o Fornells-Pla. L’objectiu de
Supermercat és vendre obres a un
preu assequible i a un públic no
habitual del circuit galerístic, així
com impulsar joves creadors. Cada
artista mostra 60 obres en tres for-
mats diferents.

El Supermercat d’Art
ven obres de 65 artistes
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L’actor porta al Romea ‘La cabra’, del controvertit Edward Albee

Pou elegeix una obra «radical»
en el debut com a director

TEATRE I PRESENTACIÓ

c
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José María Pou debutarà
dijous que ve com a direc-

tor de teatre al Romea amb un text
«valent i radical» que indaga en els
límits de la comprensió i la toleràn-
cia. La cabra o qui és Sylvia? és un lli-
bret d’Edward Albee (Washington,
1928), dramaturg tan cèlebre com ir-
reverent, autor de clàssics que
s’avancen al temps, com ¿Qui té por
de la Virginia Woolf? (1962) i Un equi-
libri delicat (1966).

Albee, especialista a radiografiar
profundes crisis matrimonials, mos-
tra novament el cap més monstruós
del conflicte familiar en aquesta
obra protagonitzada per un cèlebre
arquitecte de Manhattan, que acaba
de guanyar el premi Pritzker.

q «COMMOCIONAT»
Pou interpreta aquest home casat i
pare d’un fill, que arriba a casa el
dia en què fa 50 anys i trenca amb
tota aquesta harmonia al confessar
que està profundament enamorat
d’una cabra. «És el millor text que
he tingut a les mans», diu Pou, que
va veure aquesta obra fa tres anys, al
Golden Theatre de Nova York, en la
versió protagonitzada per Bill Pull-
man i Mercedes Rhuel. «Als dos mi-
nuts vaig saber que la volia dirigir.
Vaig sortir commocionat».

No va parar fins que va aconse-
guir els drets en castellà i català. De
manera que, a més de dirigir-la i
protagonitzar-la, també assumeix la
producció i la gira que emprendrà
per tot Espanya fins a arribar al Tea-
tro de Bellas Artes de Madrid l’octu-
bre del 2006. «És un text que pertor-
b a , u n c o p d e p u n y d i r e c t e a
l’estómac», compara l’actor, que
comparteix escenari amb Marta An-
gelat, en el paper de Stevie, l’esposa
incapaç de comprendre com s’ensor-
ra el seu entorn; amb Blai Llopis,
que interpreta el seu millor amic, i
Pau Roca, que dóna vida al seu fill.

L’estructura narrativa també des-
concerta l’espectador. «Comença
com una alta comèdia, però a poc a
poc el riure es transforma en un
nus a la gola. Així fins a acabar en
una tragèdia grega», descriu Pou,
que està convençut que hi haurà es-

pectadors que no podran suportar el
que veuen i senten. «Molta gent
s’aixecarà i se n’anirà, altres ens in-
sultaran. Això ha passat en tots els
teatres».

No en va, per Albee, un drama-
turg és aquella persona que estén les
seves vísceres sobre l’escenari. «Fi-
nalment he escrit l’obra que m’ex-
pulsarà del teatre nord-americà», va
assegurar el controvertit autor quan
va presentar La cabra amb el subtítol
d’Assaig per a una redefinició de la
tragèdia amb un tema tabú en el re-
refons de la trama: la zoofília. «És
un tema ocult. A penes es tracta.
Fins i tot desconeixia que existeixen
bordells d’animals. Mai es parla
d’això. Fa fàstic i por, es tracta com
una perversió o patologia», resu-
meix Pou, per qui aquesta obra és
una profunda anàlisi de la societat
que estem vivint.<

LA DEFINICIÓ

BIEITO: «ÉS UN
GRAN ESPECTACLE»ç

Calixto Bieito, res-
ponsable artístic

del Romea i un dels directors
més arriscats de l’escena
europea, assegura que La ca-
bra és «desconcertantment
atrevida i provocativa, però
bàsicament és un bon text i
un gran espectacle»

El director concreta que el
text està ple de referents cul-
turals. «Jo no tinc pas un
aplaudímetre ni un escan-
dolòmetre. No sé si escanda-
litzarà». Tampoc és la inten-
ció, afegeix Pou. «És una
mostra de per on va el teatre
avui dia».

33 José María Pou, ahir, al Teatre Romea, de Barcelona.
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