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presència ha reunit
en un pòster les papallones dels 

Països Catalans i te’l regalarà
el cap de setmana de  l’1 d’abril.

Colias crocea

Quins colors 
t’agraden més
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� Gerardo Vera, director
del Centro Dramático Na-
cional (CDN), està con-
vençut que l’acord signat
fa dues temporades amb el
Teatre Nacional de Cata-
lunya i els contactes amb
exhibidors privats han de
permetre que hi hagi més
presència dels seus espec-
tacles a la cartellera de
Barcelona. Dues peces,

produïdes per aquest teatre
públic d’abast estatal, Ma-
rat-Sade, de Peter Weiss, i
El enemigo del pueblo,
versió de Juan Mayorga
del text d’Ibsen, faran tem-
porada l’abril i el maig al
Tívoli. Vera també defen-
sa que produccions catala-
nes es presentin a Madrid.
A l’abril, Albert Espinosa
debutarà a Madrid amb la
comèdia Idaho i Utah, es-

trenat l’any passat al Tan-
tarantana, al María Guer-
rero.

El CDN va rebre la invi-
tació de l’empresa Balañá
de presentar els dos títols a
Barcelona. El conveni
amb el TNC estableix que
l’escenari de referència
del CDN és el de Les Glò-
ries. El director del TNC
ha permès que es fessin
aquestes representacions,

ja que la temporada del
TNC està tancada. Vera
avança que la seva pròxi-
ma direcció farà gira l’any
vinent al TNC. El director
del CDN aspira que aug-
mentin acords amb altres
teatres. Marat-Sade és un
títol representatiu a Barce-
lona, des de la versió de
Marsillach l’any 1968.
Res a veure amb la propos-
ta del grup Animalario.

El Centro Dramático Nacional vol
ampliar les visites a Catalunya
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� El filòsof Hans Magnus
Enzensberger –«lúcid i
lliure», segons l’actor Phi-
lip Rogers– humanitza un
dels pares de l’Enciclopè-
dia francesa en el muntat-
ge Diderot i l’ou fosc.
L’espectacle de la compa-
nyia Lalucky s’atreveix a
introduir reflexions filosò-
fiques, en defensa de la
Il·lustració, en un especta-
cle teatral: un periodista
jove del segle XXI es tras-
llada al París anterior a la
Revolució Francesa del
1789 i entrevista Diderot.
Aquest, aclaparat per
aquell ou fosc (en realitat
un micròfon amb gravado-
ra del periodista) manté
una conversa transcendent
calçat amb sabatilles i amb
una bata rònega. L’espec-
tacle, que ja fa tres anys es
va estrenar a Castelló, es
pot veure només un cap de
setmana, des de demà fins
diumenge, al Sant Andreu
Teatre (SAT!).

El pensament d’aquest
il·lustrat, que va rebre

l’encàrrec de fer la traduc-
ció de l’Enciclopèdia bri-
tànica i va optar per am-
pliar-la (juntament amb al-
tres companys il·lustrats)
és vàlid en ple segle XXI.
Rogers, impulsor del mun-
tatge, apunta que Diderot
ja comparava l’home amb
un paràsit que «acabaria
esprement la Terra».

Fa poques setmanes,
Pablo Ley feia una propos-
ta al Versus Teatre que
també partia d’un autor de
la Il·lustració, Jacques Ca-
zotte. En la dramatúrgia de
Ley a El diable enamorat
es fonia la biografia de
l’autor amb el personatge
de la novel·la i la tesi del
pròleg de Gerard de Ner-
val. En aquesta peça, a
més de constatar el poder
aristocràtic i el de l’Esglé-
sia, també es denunciava
el fanatisme de la raó: la
ciència pot legitimar ac-
cions injustes. Rogers
apunta que Diderot va ser
profundament humanista,
fins al punt d’advertir les
febleses de l’home.

Enzensberger s’imagina
una entrevista d’un jove

d’avui amb Diderot, un dels
pares de l’«Enciclopèdia»

J.B./ Barcelona

a Sala Beckett, dedicada aquest 2007 al tea-
tre català contemporani, va oferir una lectu-
ra dramatitzada de Rèquiem for Comaneci,

de Raquel Tomàs, una de les ànimes d’Àrea Tan-
gent. L’obra s’havia pogut veure en format conven-
cional fa poc a l’Institut del Teatre. A l’Obrador,
més estrets i sense el gimnasta d’anelles, es va po-
der veure una peça en què s’olorava prou bé l’acti-
tud, la intenció i el joc. Els creadors d’Àrea Tan-
gent, format fa uns tres anys, comencen a aparèixer
en circuits i programacions externes del Raval. Un
símptoma que els teatres no són tan impermeables a
les noves propostes com a vegades sembla si hi ha
idees interessants. Àrea Tangent és un col·lectiu de
nous creadors que aporta, a més, nou públic jove a
les sales convencionals.

I de l’obra, què? Tomàs construeix una drama-
túrgia eficaç situant les veus com a comentaristes
radiofònics. I és que Rèquiem... es recrea en l’uni-
vers de l’esport. Concretament, en els Jocs Olím-
pics. Comaneci, aquella gimnasta romanesa que va
fer que el jurat aixequés el primer 10 de la història,
és l’excusa de la peça. Sobretot ara que s’ha decidit
eliminar aquesta nota en els pròxims Jocs de Pe-
quín 2008. Misha (recorda aquell personatge de
Rodrigo García que es guanya la vida fent de mas-
cota de l’Atlètic de Madrid) com el Floquet de Neu
d’Animalario es queixa que ningú hagi pensat en la
seva opinió. Tomàs utilitza el 10 per constatar que
avui ja no es creu en la perfecció. N’hi ha prou a su-
perar un pèl l’altre. La llei del mínim esforç.
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teatre | «rèquiem for comaneci»

Fi de la perfecció
� Dramatúrgia i direcció: Raquel Tomàs

Intèrprets: Dafnis Balduz, Elies Barberà, Marta

Rafa i Anna Casas

Dia i lloc: dimarts, 27 de març, a l’Obrador

JORDI BORDES




