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‘Nessun
dorma!’

MARTINA

Klein

Aquesta setmana
hem perdut dues
referències italianes:
Pavarotti i Valentino

N essun dorma! Ja que men-
tre dormim potser cau-
ran les estrelles. Que

ningú s’adormi perquè no ens
torni a passar el que ha passat
aquesta setmana, que el firma-
ment compta amb dos astres
menys. Luciano Pavarotti, geni
transgressor que va propiciar
bons temps per a la lírica a l’acos-
tar-nos-la a la plebs com ningú,
s’ha apagat. Deia que el seu som-
ni era despertar-se un dia amb 50
quilos menys i volar. Doncs la se-
va ànima ja vola ingràvida i a no-
saltres ens queda un plor de no-
tes sostingudes.

Ha estat una setmana de pèr-
dues de referències italianes, ja
que també hem sabut que el ge-
ner del 2008 l’estómac del món
de la moda sentirà un vertigen en
caiguda lliure cap a l’orfandat. El
motiu és que Valentino Garavani,
als 75 anys i amb 45 a les seves es-
patlles com a pare de la casa Va-
lentino, presenta la seva última
col.lecció i deixa tota una estela
d’elegància que espurnejarà pels
segles dels segles a les retines dels
entesos i els desentesos. Perquè

les ha vestit totes, menys la reina
d’Anglaterra –mal que li pesa–, i
totes han estat radiants i, la majo-
ria, molt vermelles, en aquest
punt en què el vermell deixa de
ser polític i es converteix en
políticament correcte gràcies a
ell, «perquè qui es vesteix de ver-
mell no s’equivoca mai», segons
les seves paraules. I una vegada
més, quanta raó.

És curiós el dolor per la pèrdua
d’un mite malgrat no haver en-
taulat cap relació personal amb
tu: no és familiar, ni amic, ni co-
negut d’un conegut, la seva
existència forma part del paisat-
ge afectiu, com un arbre, una
muntanya o un edifici, i la seva
desaparició fa mal com un forat
inexplicable. El mateix malestar
que sents quan t ’acos te s a
Manhattan i notes, al veure el
perfil del seu paisatge, la falta de
les Torres Bessones com l’ampu-
tació d’un membre invisible que
hi segueix sent però que ja no hi
és. ¡I d’això ja han passat sis anys!
Amb aquest panorama se te’n
van les poques ganes de tornar a
la càrrega. Ens queda el consol de
saber que Valentino seguirà asses-
sorant a les ombres perquè el ver-
mell no ens deixi de vestir el cos i
la vista, i Pavarotti, des d’on des-
cansi, ens seguirà vestint l’oïda i
l’ànima, perquè el xou ha de con-
tinuar. Com se sap, torres més al-
tes han caigut.H
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«Madrid és molt acollidor»

Francesc Orella

Nascut a Barcelona i assidu immigrant
als escenaris de Madrid, torna a la
seva ciutat amb La nit just abans dels
boscos, al Lliure.

Actor

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

–Torna amb una obra dura.
–Són sis mirades i veus diferents per
a un mateix personatge: un immi-
grant desesperat. Vull que serveixi
per despertar consciències; és un
drama molt actual que sacseja la
nostra anestesiada societat.

–Koltès va profetitzar el que porta-
ria el fenomen de la immigració.
–Sí, i obres com aquesta ajuden a
sensibilitzar el públic a entendre la
tragèdia que viu per dins l’immi-
grant: la seva soledat, la seva margi-
nació i la necessiteu de comunicar-

se. En el muntatge, un home sol es
troba amb algú i li vomita els seus
problemes d’integració, el seu fàs-
tic... Koltès el va escriure a finals dels
70, quan França vivia el moment àl-
gid del fenomen de la immigració,
que ara vivim nosaltres.

–A vostè també el vam veure al
capdavant d’una altra obra d’inten-
ció social, Un enemigo del pueblo.
–És un privilegi abordar grans obres
compromeses, amb contingut
polític, històric, psicològic... És ne-
cessari el teatre que commou.

–Després del Lliure, ¿tornarà a emi-
grar a Madrid?
–Sí, s’hi fan coses molt interessants.
Faré amb el director Carles Alfa-
ro Tío Vania, de Txékhov, i també
Macbeth, amb Blanca Portillo i Em-
ma Suárez.

–Hi ha molts catalans a l’escena
madrilenya.
–Madrid és una ciutat molt acollido-
ra i molt integradora, acostuma a
acollir gent de la resta de l’Estat. Ca-
talunya té un gran planter d’actors i
la capital ho sap. A Madrid hi ha
molta producció teatral interessant;
sales alternatives... Hi ha Mario Gas,
Gerardo Vera. Grans professionals
que fan crítica social.

–¿Vostè se sent perfectament inte-
grat a la capital?
–Estic fart de la dicotomia eterna
Barcelona-Madrid. És una cosa que
únicament interessa als polítics, una
vella història que s’hauria d’acabar
d’una vegada. A nivell cultural hi ha
un gran intercanvi entre les dues
ciutats; no existeix la guerra que ens
volen vendre. Aquestes barreres
lingüístiques que ens volen imposar
haurien de desaparèixer d’una pu-
nyetera vegada.H

Els teatres de Barcelona baten
els rècords de públic i taquilla
b

b

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

La recaptació va
superar els 50 milions
i les sales van tenir 2,24
milions d’assistents

Els locals
alternatius van
atraure 85.430
persones, un 41% més

L
a salut del teatre català, amb
l ’estrena d’un 43% més
d’obres d’autors locals i un
71% més de produccions ca-

talanes respecte a la temporada an-
terior, és determinant per entendre
l’actual panorama. La situació d’es-
tancament és aigua passada. I els
2.240.527 espectadors que van pas-
sar per les sales de Barcelona del
maig del 2006 al juny del 2007 ha
suposat un rècord total d’ocupació,
que puja al 58,50% (un 4% més). La
recaptació supera per primera vega-
da els 50 milions d’euros. I les dades
de les sales alternatives també són
esperançadores: van atraure 85.430
persones, cosa que suposa un aug-
ment del 41%.

NOVES SALES / Durant aquests me-
sos, el canviant mapa teatral es va
traduir en tres espais menys –van
desaparèixer el Novedades, L’Espai i
el Principal– i quatre que es van do-
nar d’alta –els Jardins del TNC,
l’Adrià Gual i la Muntaner i el Tea-

treneu, que van reprendre l’activi-
tat–. I durant la temporada que ara
entra en curs, s’inauguraran la Sala
Gaudí, la Sala-Teatre de la Biblioteca
de Catalunya i el Goya restaurat.

L’auge dels musicals incremen-
tarà sens dubte la taquilla, gràcies a
l’assentament de l’empresa holande-
sa Stage Entertainment i la seva ges-
tió de l’Apolo i el BTM. I per al se-
tembre del 2008 està prevista l’ober-
tura del teatre Paral.lel de la SGAE, i
que en altres èpoques es va dir Tea-
tro Español, Studio 54 i Scénic.

L’espectacle més vist ha estat

Grease i el teatre amb més públic el
Victòria (on es representa). La sala
amb més índex d’ocupació, el Liceu
(88%). I una altra dada ben curiosa
que ahir va proporcionar Adetca (As-
sociació d’Empreses de Teatre de Ca-
talunya) és que el novembre va ser el
millor mes, teatralment parlant.

‘AIXECA EL TELÓ’ / Precisament ahir a
la nit, en un acte organitzat per
Adetca, es va donar el tret de sortida
a la nova programació amb la 6a
edició d’Aixeca el teló: un periple per
la Rambla, amb quatre parades

–Club Capitol, Poliorama, Romea i
Liceu–, i un espectacle de quatre ho-
res de durada, al qual van assistir
2.000 convidats. El director artístic
del sarau, Àngel Llàcer, també va
exercir de presentador a través de vi-
deoprojeccions, i va concebre el
muntatge dividint els espectacles en
els quatre elements clau del teatre:
l’autor, el director, l’actor i l’especta-
dor. Englobats sota aquestes premis-
ses, es van representar fragments
d’algunes de les obres que s’estrena-
ran en una temporada que encara
s’augura millor.H

SANTIAGO BARTOLOMÉ

33 Francesc Orella estarà al Lliure fins al 23 de setembre.

L’ESTADÍSTICA DE LES SALES DE BCN
De maig del 2006 a juny del 2007

7%
d’augment
d’espectadors
respecte de la
temporada anterior

71%
d’increment
de la producció
catalana d’obres
de teatre

43%
d’augment
de les obres
d’autoria
autòctona

58,5%
és la mitjana
d’ocupació
de totes les sales
de Barcelona
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MÉS VIST

NOMBRE MÉS GRAN
D’ESPECTADORS

TEATRE AMB ÍNDEX MÉS
ALT D’OCUPACIÓ

Liceu‘Grease’ Teatre
Victòria
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