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El congrés dels solitaris

F
a trenta anys Sisa can-
tava “Oh benvinguts,
passeu, passeu, de les

tristors en farem fum, que
casa meva és casa vostra si
és que hi ha cases d’algú”. A
Catalunya triomfava. A Espa-
nya el rebien amb els braços
oberts. Cantautors com Sa-
bina i Krahe es desfeien en
elogis, els seus recitals des-
pertaven grans expectatives
i els més hippies, progres i
abanderats underground
compraven els seus discos.

Els temps han canviat.
Ara Sisa publica un àlbum
preciós, El congrés dels soli-
taris, i el seu receptor està
íntegrament a Catalunya. Ja
no ven discos ni fa concerts
a Espanya, no troba ni una
ràdio estatal que emeti les
seves cançons i de teles..., ni
somniar-ho. A algun adult
encara li sona el seu nom,
però les noves generacions
ignoren la seva existència.
De fet, un té la sensació que
no coneixen ni un sol can-
tant en llengua catalana a
excepció de Serrat. Si és que
saben que canta en català…

El nou himne de Sisa es
diu El congrés dels solitaris,

una meravellosa cançó que
és la rèplica a l’emblemàtica
Qualsevol nit pot sortir el
sol, i un reflex lúcid d’un
estat anímic, d’una edat i
d’uns signes dels temps. Si
fa 30 anys ens convidava a
una festa, tots junts, al costat
d’un llistat interminable
d’herois del còmic i de la fic-
ció, ara proposa organitzar
un congrés per reunir tots
els personatges que se sen-
ten sols. Entre ells, “els més
esplèndids perdedors, els
que no surten en cap llista,
doctors en llengua catalana,
el vigilant de la presó, els de
la penya l’Ansietat, els depri-
mits i enamorats, una lecto-
ra de Cioran…”

El congrés dels solitaris es
presenta avui al teatre El
Jardí de Figueres, i demà i
diumenge, a L’Espai, a Barce-
lona, un espectacle altament
recomanable per trobar-hi
consol espècimens solitaris
com els del PP, que se sen-
ten tan sols en el Congrés. El
problema és que la seva so-
ledat és conseqüència d’una
política amb la qual els espa-
nyols mai podran conèixer
les cançons del Sisa.

pintor, ella actriu) que no
se’n surt, el mosaic de situa-
cions i personatges que es
convoquen constitueix una
radiografia satírica dels dis-
barats a què aboquen
l’afany de notorietat, l’obses-
sió per l’èxit i les bajanades
mediàtiques que un s’em-
passa si no vols per força.

Entre les millors escenes
hi ha la sessió de zàping on
la parella escarxofada al
sofà va reproduint amb la
veu, el gest i els més diver-
sos sons guturals els frag-
ments de les distintes cade-

El tàndem Clara Segura i
Bruno Oro torna a oferir,
després de Nena, maca, per
favor, les postres, un enfilall
de gags amb una obra feta
des de l’escenari, escrita per
Oro, dirigida per Segura i in-
terpretada per tots dos. Són
tots dos versàtils i altament
expressius, capaços de pas-
sar d’un personatge a l’altre
sense solució de continuïtat,
amb una sorprenent ampli-
tud de registres i facilitat
per canviar de rol. Si el fil
conductor és el drama
d’una parella d’artistes (ell
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nes televisives; o la impo-
tència de l’usuari telefònic
davant l’abús econòmic, el
maltractament lingüístic i
l’atemptat contra la intel·li-
gència que suposen les
operadores de telefonia, un
camp minat d’ensarronades,
desinformació i exasperació
que comença amb allò de
“si voleu parlar amb... mar-
queu el número tal” i et fan
passar per tota la numera-
ció àrab, romana i egípcia
per acabar no resolent res.

Com en un número de
fregolisme, els intèrprets es

transvesteixen en els tipus
més estrafolaris i hilarants i
incorporen amb gràcia el
públic a l’espectacle, com
quan converteixen els es-
pectadors en una munió
d’aspirants a un càsting ci-
nematogràfic o com quan
pentinen la platea amb una
xarxa de pescar. Potser un
poc llarg, però hilarant!

*
No et moguis, DE BRUNO ORO,
AMB CLARA SEGURA I BRUNO
ORO. CLUB CAPITOL, 7 DE
NOVEMBRE.

MarioGasrevisael
mited’Electra

El director comprimeix el text d’Eugene O’Neill a ‘A
Electra le sienta bien el luto’, que s’estrena a Girona

Lara Bonilla
GIRONA

Èsquil va situar l’acció a la
Guerra de Troia, Eugene
O’Neill, a la Guerra de Se-
cessió nord-americana, i
ara, Mario Gas trasllada el
mite d’Electra a finals de la
Primera Guerra Mundial.
La companyia de Mario Gas
estrena avui a Girona, en el
Festival Internacional de Te-
atre Temporada Alta, A
Electra le sienta bien el luto,
una recreació del mite
d’Electra basada en l’obra
del dramaturg nord-ameri-
cà Eugene O’Neill.

Mario Gas va explicar
ahir que el canvi de l’època
“no és casual”. “Era impor-
tant fora dels Estats Units
recollir més la ment contra-
dictòria, preocupada i con-
vulsa d’O’Neill , que és home
d’entreguerres, i situar el
conflicte al final de la I Guer-
ra Mundial, en què també
van participar els EUA”, va
justificar Mario Gas. El di-
rector i actor considera que
l’obra d’O’Neill, estrenada
l’any 1931 a Nova York, par-
ticipa de “reiteracions prò-
pies del teatre d’aquells
dies”, i per això la seva és
una proposta que “compri-
meix els conflictes i els porta
a la seva essència perquè

aflorin nets i aterridors”. In-
tenta fugir de l’acumulació
excessiva de fets externs
melodramàtics per quedar-
se amb “l’estructura psíqui-
ca dels personatges”, va

apuntar Mario Gas, que con-
sidera que la història d’Elec-
tra “atraparà molts públics”.
Mònica López, Constantino
Romero i Emilio Gutiérrez
Caba encapçalen un reparti-

ment coral format per Ma-
ruchi León, Ricardo Moya,
Maru Valdivielso, Albert Tri-
ola i Iván Hermés. Gas va
destacar la importància de
l’equip, ja que “no es poden
posar actors mediocres per
fer papers curts. Tots són
importants”.

L’escenografia de l’obra,
que vol recrear la força de
les antigues tragèdies gre-
gues, és una casa colonial
que recorda un temple gre-
collatí. Gas adapta els per-
sonatges i els diàlegs a les
característiques de la I
Guerra Mundial. Els perso-
natges es mouen en “l’abis-
me existencial, buscant des-
esperadament les seves
raons més íntimes”, i l’obra
aprofundeix en les facetes
més fosques de l’ésser
humà. Qüestions com la
guerra, la venjança i el
poder hi són molt presents.
Després d’estrenar-se a Mè-
rida l’estiu passat, l’obra ar-
riba avui al Teatre de Sant
Domènec en la que és la
seva estrena a Catalunya.
Només n’hi haurà una re-
presentació i posteriorment
anirà a Barcelona i Madrid.
L’obra està produïda per La
Perla Lila, el Festival de Te-
atre Clásico de Mèrida i el
Festival de Teatro y Danza
de Las Palmas. ■

Mònica López i Constantino Romero en una escena ■ AVUI

en les del seu cohesionat
quartet, la conjunció de
temes clàssics que va inter-
pretar es va transformar en
una poderosa i revitalitza-
dora lectura d’una tradició
que Chucho respecta i porta
més enllà dels límits prees-
tablerts per l’acadèmia.

Va ser una vetllada farci-
da del més contagiós swing
llatí que va tenir com a con-
trast el concepte subtil que
l’altre protagonista de la jor-
nada, Stacey Kent, va expo-
sar al Zac Jazz Club. Tot i
que també parteix dels clàs-
sics, aquí del jazz vocal,
Kent opta pel respecte ex-
trem a les formes, el deta-
llisme estilista i la sensuali-
tat d’una veu a cau d’orella.

*
Chucho Valdés Quartet /
Stacey Kent. 8 DE NOVEMBRE.

D
es de les primeres
notes del clàssic
Drume negrita es

podia ensumar la intensitat
d’una vetllada conduïda per
un dels artífexs de la sonori-
tat afrocubana contemporà-
nia. La fundació, fa 30 anys,
del seminal grup Irakere
dóna al gegant Chucho Val-
dés la patent revolucionària
del jazz tropical –amb per-
mís de Paquito D’Rivera i
Arturo Sandoval–. La in-
qüestionable qualitat pia-
nística de l’irreductible
Chucho s’ha enfrontat suc-
cessivament a noves con-
cepcions en la cohabitació
d’harmonia jazzística i rítmi-
ca afrocubana, definint un
llenguatge propi que es va
expressar al Palau en pletò-
riques facultats.

Va ser estimulant consta-
tar com a les seves mans i
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