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La nova directora de la Mediterrània

T.Almar:“Lasardana
noestàencrisi”
Andreu Gomila
BARCELONA

Manresa es posarà demà el
vestit més mediterrani per
onzèanyperdonarel tretde
sortida a la Fira d’Especta-

cles d’Arrel Tradicional. La
novetat d’enguany és a la
taula directiva, ja que Tere-
sa Almar relleva el guitarris-
ta Toni Xuclà. Les diferènci-
es de concepte són grans
entre tots dos i això es nota-
rà. A l’un, per professió, li to-
cava més la música. L’altra,
gestora d’arts escèniques de
l’Ajuntament de Mataró i
programadora de la festa
major de la capital del Ma-
resme, té més tirada al car-
rer. “A la Mediterrània em
faltava una mica de festa al
carrer. Potser perquè jo tinc
més aquest esperit mediter-
rani. Hem potenciat els es-
pectaclesalcarrersensedei-
xar de banda la part musi-
cal”, ens explica Almar.

D’entrada, això que ens
diu ens porta a pensar en la
Fira de Teatre al Carrer de
Tàrrega. La directora inten-
ta desfer els equívocs: “Tàr-
regaésmésterritoricreatiu.
Jo porto més poesia. Ens di-
ferenciem molt tant amb
Vic com amb Tàrrega. Nos-

altres agafem més l’arrel po-
pular, la part més tradicio-
nal del teatre”. Almar deixa
clar que s’han trucat per
mirar de no repetir-se .

Le Mediterrània introdu-
eix el grup convidat, Xarxa
Teatre, que celebra els 25
anys. “És molt important la
mirada dels artistes. De ve-
gades no donem l’oportuni-
tat que l’artista s’expliqui al
seu públic”, diu Almar.

Però potser el centre d’a-
questa fira el trobarem en
l’avantprojecte de creació
d’un Centre de la Dansa Tra-
dicional Catalana, que es
discutirà a Manresa. Ara
que diuen que la sardana
s’està morint, Almar diu tot
el contrari: “La sardana no
està en crisi. La música per
a cobla no està en crisi. Pot-
ser el que fa falta sacsejar és
elmónsardanista”.LaMedi-
terrània oferirà una sèrie
d’espectaclesd’avantguarda
amb la sardana com a eix
perdemostrarqueno,quela
sardana no ha mort. ■

Almar ha substituït Toni Xuclà al capdavant de la Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional ■ J. GARCIA

contes populars, el drama
de Szymon Ansky i un
relat curt de Hanna Krall,
el director ha creat un es-
pectacle que empra la
imatge de la possessió (un
dybbuk és una ànima ma-
ligna que posseeix un cos
viu) per acostar al públic
una visió molt més com-
plexa del caràcter jueu a
través de les seves pors,
expressades a través de
les ombres del sobrenatu-
ral. Un horror mil·lenari
que al llarg del muntatge
acaba concretant-se en el
seu capítol més recent. El
dybbuk ja no és només un
personatge de llegendes.
L’esperit és també un re-
cord implacable que rei-
vindica la seva presència
dolorosa en la memòria
futura. Un pes a l’ànima
impossible d’exorcitzar.

És una proposta teatral
tan interessant i resolta
amb professionalitat, com
estranyament llunyana,
sense el cordó umbilical
que sap crear Luppa en els
seus muntatges. Un espec-
tacle sense la força seduc-
tora suficient per mitigar la
llunyania amb què arrenca.

Dybbuk
De Krzysztof Warlikowski / TR
Warszawa.
Temporada Alta 08, Teatre de Salt,
28 d’octubre

El poble del llibre. Pa-
raula de Déu. El ju-
daisme no només

s’explica a través de la
seva ortodòxia. Darrere
les lleis hi ha un univers
de misteris, llegendes i
heretgies, habitat per és-
sers fantàstics com dy-
bbuks, ibburs i golems,
ànimes sense cos i cossos
sense ànima. Un món pri-
vat de transmissió oral
que enllaça la màgia amb
el misticisme, la fascinació
pel que és sobrenatural
amb l’obsessió per tallar
l’aparició dels falsos mes-
sies. Sobre aquesta tradi-
ció desconeguda per la
majoria dels gentils, ha
construït Krzysztof Warli-
kowski –confès seguidor
dels ensenyaments de
Krystian Luppa– un espec-
tacle que comença amb
un al·legat sobre la pervi-
vència de la memòria i
l’horror lligat al record.

A partir d’una sèrie de

Crítica teatre

El pes de la memòria
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