
48 AVUI
DILLUNS, 8 DE JUNY DEL 2009

CULTURA
ESPECTACLES

&

Eminem
publica un
nou disc
d’estudi

Elcompositor
AlbertGuinovart
hamusicatla
cantatad’aquesta
temporada

Cantània
celebra
el desè
aniversari

Ambeltítolde
‘Relapse’arriba
laprimerapart
denovesversions
‘hip-hop’

Laseduccióanglesa
Latemporadateatralarribaalafimarcadaperlaimportantpresènciadetextos
anglosaxons, larecuperaciód’algunautorcatalài ladispersacollitadel’autorialocal

Andreu Gomila
BARCELONA

Un espectador que hagués
viatjat a Mart fa deu anys i
hagués tornat a trepitjar els
teatres de Barcelona aques-
ta temporada hauria quedat
estupefacte, ja que els esce-
naris de la ciutat han estat
presosperanglesos, irlande-
sos i nord-americans. I el fet
que el Hamlet d’Oriol Brog-
gi gairebé tanqui l’any tea-
tral –s’estrena avui– i que a
la sala gran del TNC hi hagi
un Bernard Shaw, La casa
dels cors trencats, és una
mostra més del poder anglo-
saxó sobre els programa-
dors barcelonins. ¿Alguna
cosa està podrida a Dina-
marca? No. Simplement
que els millors textos actu-
als s’escriuen a les illes Bri-
tàniques. Sols cal llegir el
trepidant L’home dels coi-
xins, de l’irlandès Martin
McDonagh, o el meravellós
Rock’n’roll, de Tom Stop-
pard. Txékhov, amb tres
obres, ha rellevat Brecht
(zero obres) com a autor de
referència i ha estat l’únic
davanter centre de l’equip
mundial que s’ha lluït da-
vant d’Anglaterra.

I és que fins i tot hem vist
per primera vegada en cata-
là elRicard II de Shakespea-
re i un text (Jugar amb un
tigre)d’unanovel·listacolos-
sal, Doris Lessing, que s’ha
prodigat ben poc al teatre.
La Sala Beckett ha arribat a
estrenar quatre obres d’un
altre irlandès, Connor Mc-
Pherson.Hauremtastatgai-
rebé tots els corrents que
han sacsejat la dramatúrgia
anglesa en l’últim segle. Des
de Shaw i Noel Coward
(Vides privades va passar
per Temporada Alta), a Pin-
ter (Traïció), fins a la gene-
ració in-yer-face (Mark Ra-
venhill, Product) i la dels
angry young men. Al Grec
veurem Mirant enrere amb

Rigola i la interpretació dels
actors. La temporada que ve
tornarà al Lliure i diuen que
el mateix Stoppard, el Sha-
kespeare d’avui, vindrà a
l’estrena. A nivell d’audièn-
cia, però, la peça de Bennett
ha guanyat. Pou ha demos-
trat que és l’únic capaç d’ar-
rossegar tota mena de pú-
blic amb obres de gran qua-
litat,a banda d’haver llançat
vuit nois a l’estrellat.

Enel terrenyde ladrama-
túrgia catalana, si per a una
cosa ha servit aquesta tem-
porada ha estat per incitar
programadors i directors a
investigar.RamonSimós’ha
encarregat de recuperar un
home, Ambrosi Carrion,
que havia quedat enterrat.
La dama de Reus ha estat
tot un encert, així com l’a-
daptació de Rafel Duran i
Marc Rosich del Mort de

damavillalonguià. Dos èxits
catalans que amaguen una
mica una temporada més
aviat discreta. A la punxada
d’El bordell, de Lluïsa Cuni-
llé, hi hem d’afegir la del
Cancun de Jordi Galceran,
el Terra baixa de Guimerà o
La infanticida de Víctor Ca-
talà. Ricard Salvat, que ens
ha deixat, va oferir-nos el
Mirall trencat rodoredià,
que va passar sense pena ni

glòria.PauMiró iJordiCasa-
novas han estrenat per par-
tidadoble ivancamídelaso-
lidesa. No ens hem d’oblidar
d’EsteveSoler,quehaportat
Contraelprogrésgairebé al-
hora a la Sala Beckett i a
Munic. ¿Devem haver arri-
bat a tal punt que podem
permetre’nsunatemporada
fluixeta i recollir èxits per
Europa? Ara només ens cal
seduir els anglesos. ■
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ira, de John Osborne. Ens
haurà faltat un Beckett, un
David Hare i poc més.

Els grans triomfadors,
tanmateix, són Stoppard i
Els nois d’història, d’Alan
Bennett, amb què Josep
Maria Pou va obrir el Goya
per mantenir-lo ple del se-
tembre al març. Rock’n’roll
està cridada a guanyar
molts premis, per la qualitat
del text, la direcció d’Àlex


