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On s’aixeca el teló?
D

e vegades el llen-
guatge petrifica ex-
pressions que ja no
responen a cap rea-
litat. Dilluns passat

es va presentar la temporada
2009/2010 en una gala que duu
per títol BCN aixeca el teló. És
evident que als nostres teatres
ja no s’aixequen telons. Com a
molt, allà on encara queden te-
lons, es descorren cap als late-
rals (l’anomenat teló grec). Els
telons que s’aixecaven íntegres
de baix a dalt eren els de tipus
alemany, de caiguda o teló gui-
llotina, mentre que els de tipus
italià o de pavelló s’alçaven en
dos meitats cap als angles supe-
riors. Però avui en dia, aixecar
o abaixar el teló és una locució
fòssil que a la pràctica no es fa
servir.

Les primeres setmanes de se-
tembre han determinat l’arren-
cada efectiva de la temporada
teatral, amb un seguit d’espec-
tacles que fa difícil saber on s’ai-
xecava realment aquest teló de
marres. La cartellera madrile-
nyeja per tot arreu, en un inici
galdós i colonial que ens retro-
treu a l’època de la dictadura,
un estil que ara revifa fins i tot
amb manifestacions oficials de
Falange. El dramaturg més tro-
nat en llengua castellana, da-
vant l’escàs succés de les seves
obres i fent gala del seu plomat
sentit de l’humor, deia fa uns
anys que a Barcelona “tenen el
costum d’entendre molt millor
el teatre polonès en polonès que
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el teatre castellà en castellà”.
No hi ha res de més cert, no
només en el sentit literal (tots
entenem, només faltaria!, el
que ells anomenen polaco), sinó
sobretot en l’artístic: entendre
l’interès d’una posada en esce-
na o d’una interpretació està
per sobre de la comprensió lin-
güística. I la ronya que ens arri-
ba per començar temporada
se’ns fa del tot incomprensible.

Passarem de puntetes sobre
l’humor cosmètic de Cosméti-
ca del enemigo (Borràs), el
teatre naftalínic de Dos
menos (Poliorama) o
l’humor prostàtic de La
montaña rusa (Con-
dal), i ens centrarem
en les dues propostes
d’aquest inici incert
made in Madrid que
tenen algun punt d’in-
terès.

El Teatre Romea va
obrir amb un dels millors
grups escènics de la Villa
y Corte, Animalario, que
sota la implacable batuta
d’Andrés Lima van oferir
una interpretació colossal
d’Urtain, bé que el text de
Juan Cavestany no té ni el
mordent ni el punch ni el
ritme ni la força del diàleg
per indagar d’una manera ví-
vida en les profundes misèries
del règim que va convertir un har-
rijasotzaile (aixecador de pedres)
en heroi nacional. La posada en
escena cerca la proximitat amb el
públic instal·lant un ring al mig
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A l’Espai Brossa han tingut la pensa-
da de celebrar el 110 aniversari de
Francesc Trabal amb el muntatge
Sol, sota el sol, enfilall de petits
relats d’un humor frenètic i poca-
solta, sovint inversemblant, ab-
surd o dadà, d’aquest sabadellenc
de la colla d’Oliver i Obiols, que
mai no va escriure teatre, perquè
del vodevil que suposadament es-
crivia a quatre mans amb Mercè
Rodoreda durant la guerra, com
ens explicava Anna Murià, no
n’ha perviscut ni una ratlla.
Artur Trias ha confegit un cane-
màs que té com a fil conductor
l’incendi de l’infern i el pesarós
zic-zic d’una parella mortalment
avorrida. Situacions quotidianes,

Crema l’infern
vestides d’època, amb barret i es-
pardenya, alguna barretina i estòli-
des converses entre els senyors i la
serventa pispa, entre amigots gar-
ruladors o entre veïnes que fan gan-
xet compulsivament mentre com-
proven la dificultat d’explicar una
bona anècdota. Uns diàlegs que
s’inscriuen de ple en l’“automatis-
me de les paraules òbvies” de què
parlava Carner. Per no parlar de les
hilarants carusses d’un festeig si-
lent i interminable que comença ca-
ient-li la bava i acaba esclatant com
un aglà. Un espectacle senzill, sense
pretensions, amb un nítid i espon-
jós treball de Rosa Cadafalch, ben
acompanyada d’una expressiva Isa-
bel Rocatti i un sobri Miquel Agell.

del pati de butaques i situant els
intèrprets a tocar de l’especta-
dor. L’efecte és colpidor. Assis-
tim a la presentació biogràfica
del boxejador des del seu suïcidi
quan el ninot construït pel fran-
quisme ja s’havia convertit en
un joguet trencat. Un prodigiós
Roberto Álamo incorpora el
Morrosko amb un treball vi-
brant que sap reproduir un per-
sonatge atrapat a la fosca, amb
el cervell polvoritzat i la parla
triturada en consonància amb
el país violent i fatxenda que el
va fabricar i que encara cueja en
els àmbits judicial i polític que
mai no han renunciat a l’herèn-
cia de la tenebra.

Mentrestant, al Teatre Goya li
passava exactament

a l’inrevés: un
magnífic text de
Mamet (Novi-
embre) destra-
lejat per una
càfila d’actors
baladrers i
egocèntrics,

posant de mani-
fest a cada mo-

ment que estan en-
cantats d’haver-se cone-

gut, i que s’escarrassen en va
per reproduir les gesticulaci-
ons desesperades d’un presi-
dent dels Estats Units a punt
de perdre les eleccions.
L’àcida comèdia mametiana
contra la universal corrupció

política queda convertida en
un cromo cacofònic que et con-

gela el riure.
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