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La Mercè
musical té
problemes
de so

1.500 persones
passen per la
capella ardent al
Palau de la
Generalitat

Comiat
discret a
l’antidiva
Larrocha

La sonorització
funciona bé al
Parc del Jazz,
però falla a
la catedral

Els‘indies’creixen
Quanacabael teatre,elmóndelafaràndulaencaranotanca.Algunessalespetites
od’horarinocturnofereixen‘music-hall’,cabaret, ‘clown’,monòlegsimàgia

Teresa Bruna
BARCELONA

Quanarrenca latemporada,
totselsteatresfanlapresen-
taciódelcontingut i laprem-
sa se’n fa ressò. Però hi ha
unseguitdesalesquenofor-
men part ni tan sols del cir-
cuit alternatiu, que funcio-
nen per lliure, amb un gran
esforç. Generalment propo-
sen un espectacle en horari
normal (cap a les 21 h) i una
segona sessió musical a les
23 h. Poden fer temporada
curta o canviar cada dos
dies. La procedència dels es-
pectacles és diversa, però
totscoincideixenquelaseva
finalitat no és comercial.
Són projectes impulsats per
gent amb ganes de treballar
per la cultura, en el registre
que es poden permetre,
sense dependre de ningú. I
el seu esforç es va veient re-
compensat per un públic
jove, fidel al gènere. Felici-

tem els nous indies pel seu
creixement i proposem un
petit recorregut tot presen-
tant la temporada.

Comencem per l’Alma-
zen, situat al carrer Guifré,
9. Va néixer del projecte La
ciutat de les paraules, una
associació que els anys
1999 i 2000 va transformar
el Raval en un poema visu-
al, amb l’ajut de veïns i ar-
tistes. La sala és la seu
d’aquesta associació i vol
ser una plataforma de crea-
ció, experimentació i difu-
sió de les arts escèniques,
vinculada al barri. Al seu
programa hi trobem el cicle
Very important women,
que dóna visibilitat a les
dones que treballen a
l’àmbit del clown, narració i
música. Obre la temporada
Virgínia Imaz amb Contes
nocturns i La modelo
clowntrapublicitària. Serà
els dies 9 i 10, a les 22 h.

L’Antic Teatre, al carrer

Verdaguer i Callís, 12, va
obrir l’any 2003 de la mà de
Semolina Tòmic, directora
artística, com a “espai de
creadors experimentals
que no troben sortida, dis-
posats a qüestionar-se el
moment actual sense em-
buts”. Es compromet a vi-
sualitzar i seleccionar les
propostes i apostar pels
joves talents tant si són co-

neguts com si no, mentre
estiguin a prop de la filoso-
fia d’aquest espai, a preus
molt populars, sense afany
de lucre. A la vegada, s’ofe-
reix com a local d’assaig o
de creació.

Fa prop de dos anys va
tancar per emprendre
unes complicades obres de
reforma que estan a punt
d’acabar. Mentrestant,

s’han traslladat al seu
local d’assaig, l’AdriAn-
tic, a la Via Trajana, 11,

de Sant Adrià del Besòs.
“Costa molt que la gent
vingui i això influeix en
l’ànim dels artistes.
Esperem que aviat
podrem tornar a
casa”, diuen. Del 9 a
l’11 es pot veure
Nico Baixas, amb
l’espectacle de
mans virtuoses
Guants man
show, i també
un muntatge

de dansa teatre del Balleto
di Sardegna/ Guido Tuveri
que s’anomena Isola
(només els dies 9 i 10).

El primer dedicat al mim
El Cafè-Teatre Llantiol, a la
Riereta, 7 va obrir portes el
1981iera l’únic localdeBar-
celona dedicat al mim. Actu-
alment, les seves propostes
són molt variades. L’1 d’oc-
tubre Re-Lapsus presenta la
comèdia El síndrome Chu-
kolsky (21 h) i, a les 23 h, la
proposta de Daniel Zacarías
Alotro ladode ladanza,que
combina el monòleg, el
clown, la dansa i l’humor.

L’endemà (dia 2), Inquie-
tuds Teatrals porta el musi-
cal Silenci (música en direc-
te que parla del silenci) i
comparteix cartell amb The
Big Head Troubled Boy (23
h), que presenten el seu disc
Broken, basat en jazz acús-
tic amanit de folk americà.

El Teatreneu, el primer

ElTeatreneuva
serelquevatenir
mésespectadors
depagament
latemporada
passada

Sopa de
Kavaret són
al Teatreneu

“fent
gastronomia”

Entrevista: Guillem Albà ‘Clown’contemporaniquefa ‘Sketchofrènia’

“Cadadial’espectacleésdiferent”
Teresa Bruna
BARCELONA

És molt jove, però això no
compta quan s’ha nascut
en un niu d’artistes i a casa
hi ha un local d’assaig. Gui-
llem Albà no sap quan va
començar a fer teatre: al
seu entorn era el més natu-
ral. Ara ocupa l’horari noc-
turn de la Sala Muntaner
amb Sketchofrènia, segon
premi a la Fira de Tàrrega
2008. Jango Edwards, “pa-
llasso contemporani” com
ell, ha dirigit l’espectacle.

tre còmic. Quan em pre-
guntaven per què ho feia,
no ho sabia. Contestava:
“Perquè m’agrada”. Amb
ell ho vaig saber: ho faig per
donar un missatge a la
gent, tot el missatge del
clown. Potser ja ho duia a
dins, inconscientment.

Ell diu que ets el seu suc-
cessor…
Sí que ho diu. No ho sé, em
cuida molt, molt, em
mima, em protegeix.
Quan el vaig conèixer li
vaig dir que m’agradaria

fer un espectacle de crea-
ció. Em va dir: “Vine a
casa i m’ho expliques”. I
va tirar del carro d’una
manera bàrbara. Deia:
“T’ajudaré fins que el tin-
guis. O fins a l’infinit!”.

Com va sorgir l’espectacle?
Són esquetxos que anaven
naixent de qualsevol cosa
que em passava pel cap. Jo
anava escrivint cançons
que m’agradaven, apunta-
va idees, des de coses su-
perconcretes fins a les que
no volien dir res. Hi ha un

¿És el teu primer muntatge
de creació?
Sí, fins ara havia anat fent
d’actor-instrument, allò
que t’agafen i diuen: “Fes
de tal”. Ei, que està molt
bé, però no opines. Jo volia
decidir, muntar. Suposo
que és el que sempre havia
vist a casa: crear especta-
cles, començar de zero...

D’on ve això de clown con-
temporani?
Conèixer en Jango va signi-
ficar un canvi molt fort en
mi. Sempre havia fet tea-

gag, La sireneta, que ha
arribat al final tal com el
vaig pensar. En canvi, una
llum blava i un paper
transparent van acabar
sent una paròdia de la
dansa contemporània.

Quants personatges sur-
ten?
No ho sé. Cada dia ho faig
diferent, n’hi ha que en-
tren i surten. Ahir n’hi
havia 45. Hi ha uns punts,
sé que he d’anar del punt
A al punt B, però com hi
vaig... depèn del dia!

Hi ha la veu de Sergi López!
Sí, és fantàstic perquè
aquí mai podrà posar-se
afònic! És el fil conductor.

Quina diferència hi ha
entre clown i pallasso?
Tot és pallasso. Aquí la pa-
raula pallasso està super-
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Suïssadeté
Polanski

ElcineastapodriaserextraditalsEUA,
on des del 1978 la justícia el busca per
una acusació de violació d’una menor

Redacció
ZURIC

El cineasta Roman Polans-
ki, de 76 anys, sobre qui
des de 1977 pesa una acu-
sació de violació d’una
menor als Estats Units, va
ser detingut dissabte per la
policia suïssa a Zuric, ciu-
tat on havia acudit a rebre
un premi cinematogràfic.
La justícia helvètica va ac-
tuar en virtut d’una ordre
de recerca i captura emesa
el 2005 per les autoritats
nord-americanes. Segons
el diari Los Angeles Times,
la detenció hauria estat
planificada per la fiscalia
de Los Angeles, que va ad-
vertir les autoritats helvè-
tiques del viatge de Polans-
ki, que ara tindrà dret a
apel·lar contra l’extradició.
El govern dels EUA té 40
dies per fer efectiva la
sol·licitud d’extradició.

Segons la ministra de
Justícia suïssa, Eveline
Widmer-Schlumpf, atesos
els acords d’extradició del
seu país amb els EUA, s’ha
hagut de procedir a la de-
tenció. “No hi ha hagut
pressions dels nord-ameri-
cans: la política no té res a
veure amb això”. “En un
Estat de dret –va afegir–
no es poden fer diferènci-
es, seria incomprensible
que una persona que està
fora de la llei es beneficiés
d’un tracte excepcional”,
va declarar davant les
queixes dels governs fran-
cès i polonès, que ahir ma-
teix van expressar la seva
indignació per l’arrest del
realitzador, que és ciutadà
francès d’origen polonès:
el que ha passat és “abso-
lutament horrible”, va de-
clarar el ministre de Cul-
tura francès, Frédéric Mi-
terrand, per qui “de la
mateixa manera que hi ha
una Amèrica generosa a la
qual estimem, hi ha una
certa Amèrica que fa por i
és aquesta Amèrica la que
acaba de presentar-nos el
seu rostre”. Segons Mit-
terrand, el president fran-
cès, Nicolas Sarkozy, se-
gueix l’afer de manera
“molt atenta” i sent “el
mateix que jo i que tots els
francesos”.

mantingut “relacions sexu-
als il·legals”, per la qual cosa
va passar quaranta-set dies
a lapresóenperíoded’avalu-
ació. En sortir en llibertat
sota fiança, a finals de 1978
va fugir en avió a Europa i
mai més ha tornat als EUA,
ni tan sols quan va rebre
l’Oscar a millor director per
El pianista el 2002. Qualifi-
cat sovint de geni maleït, la
sevamalaestrellavacomen-
çar el 1969, quan la seva es-
posa, que estava prenyada,
va morir assassinada.

El Tribunal Superior de
Los Angeles va desestimar
el passat maig, de forma
definitiva, la petició dels
advocats de Polanski per
sobreseure els càrrecs
d’abús sexual. ■

Roman Polanski, a dalt en una imatge d’arxiu, està detingut a
la presó de Zuric-Kloten (a baix) ■ A. WIEGMANN / S. BOZON - AFP

Indignació de
França i Polònia,
que deploren la
detenció del
cineasta, que ara
és entre reixes

Semolina Tòmic
(a dalt) va
recuperar el 2003
l’Antic Teatre, que
actualment està en
obres
■ JOSEP LOSADA
Los Modernos són
al Club Capitol a
partir de les 23 h,
però només fins al
dia 4 d’octubre
■ FRANCESC MELCION

multisales en teatre, és pot-
ser el més conegut de tots.
Segons Adetca, la tempora-
da 2008/2009 va ser el que
va tenir més espectadors de
pagament (25.221) i el ter-
cer d’espectadors totals, en
sales de menys de 200 loca-
litats.Noparenmai i l’1d’oc-
tubre hi actua el més savi
dels monologuistes: Godoy,
que comparteix cartell amb
Impro Show i un espectacle
de màgia. L’endemà, caba-
ret del més absurd amb el
grup de clowns Sopa de Ka-
varet. En aquests moments
tenen 36 espectacles pro-
gramats, infantils inclosos.
No hi falta el mític Rocky
horror picture show.

L’any passat, l’actor i di-
rector Pep Tosar va tirar en-
davant un projecte perso-
nal: el Círcol Maldà, (c. del
Pi, 5), un espai on dialogues-
sin la literatura amb la mú-
sica, la poesia amb el cine-
ma, el teatre amb el debat.

Un dels espectacles que s’hi
van presentar, Molts re-
cords per a Ivanov, està no-
minat als premis Butaca. La
temporada obre amb Noc-
turn, basat en el Rèquiem
d’Antonio Tabucchi, que
Tosar ha tingut l’ocasió d’es-
trenar a Polònia. A finals de
mes començarà la progra-
mació nocturna: “Hi haurà
jazz de petit format i tots els

seus derivats, jazz brasiler,
cabaret...”,ensexplicaTosar
i ens avança els noms
d’Ester Formosa, Lluís Vidal
trio, Horacio Fumero...

La Nau Ivanov (c. Hon-
dures, 28), un altre espai
singular amb vocació de
servir a les arts escèniques,
és la seu de la Factoria Es-
cènica Internacional, que
obrirà temporada el 28
d’octubre amb El Munta-
plats, de Harold Pinter,
sota la direcció de Carles
Fernández Giua.

Acabem al Club Capitol,
que també té sessió golfa.
Ofereix dos espectacles:
l’humor tan absurd com
intel·ligent de Los Moder-
nos, amb Fo, on filosofen
sobre el dramaturg, i l’hu-
morista Agustín Jiménez,
que presenta Los monólo-
gos que te dije... Forma part
delcicleComedyZoo,dirigit
per Santi Millán, Carlos
Ortet i Juanjo Sánchez. ■

Elsindependents
volenseruna
plataformaper
alsartistesde
qualitatqueno
trobensortida

Polanski va ser acusat el
1977 de drogar i violar Sa-
mantha Gaimer, de 13 anys
i que treballava de model, a
casa de Jack Nicholson, en
absènciad’aquest.Elcineas-
ta va confessar haver-hi

prostituïda, de vegades
sembla només per a nens,
pallassades cutres d’ani-
macions... En Jango va
trencar els esquemes per
entendre la filosofia del
clown. Va engegar una
cosa nova. Ara a Barcelona
hi ha una febre pel clown i

és en Jango qui embolica la
troca. Té aquest do de líder
i d’encomanar entusiasme.
De fet, ell s’anomena
clown perquè és americà.

També ets a l’Always Drin-
king Marching Band. A Tàr-
rega us vau convertir en la
Banda de la Fira!
Ens ha anat molt bé. Hi ha
deu músics boníssims i jo
faig clown, però de mane-
ra molt diferent.

Quina relació tens amb els
vilanovins universals?

No sóc família d’en Toni
Albà! Però en Toni i en
Sergi són com els meus
tiets, sempre han vingut
per casa, a assajar i tot.
Els meus pares són de la
companyia L’Estaquirot.

Ah! Sí! Són els que dirigei-
xen Els pastorets! M’han
dit que et toca controlar
els tiets...
Sí, se’ls en va l’olla amb el
text i els he de frenar. Jo,
que sóc força excèntric,
he de fer de pallasso blanc
amb dos eixelebrats. N’he
après moltíssim, amb ells.
I el fet que tot i que esti-
guin allà dalt encara vul-
guin fer coses a Vilanova,
ens permet fer els nostres
Pastorets tan peculiars.

Guillem Albà (dreta)
amb Jango Edwards. Junts
han creat ‘Sketchofrènia’
■ J. LOSADA


