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‘Dos menos’, amb Héctor Alterio i José Sacristán; ‘Urtain’, d’Animalario, ‘Noviembre’,
amb Santiago Ramos, ‘Cosmética del enemigo’ i Arturo Fernández aterren al setembre 

Madrid goleja en l’inici 
teatral de Barcelona 

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

Passa a la pàgina següent

Cinc produccions de la capital obren la nova temporada

FINAL FELIÇ 3 Héctor Alterio (esquerra) i José Sacristán viuen els seus últims dies a Dos menos, al Poliorama. 

GANXO TRÀGIC 3 Imatge d’Urtain, incisiva autòpsia de l’Espanya que va portar al suïcidi el mític boxejador. 

D
esprés del pas la tem-
porada 2008-2009 de 
Concha Velasco, Car-
men Machi, Marisa Pa-
redes, Verónica For-

qué, Maribel Verdú i Aitana Sánchez-
Gijón, la cartellera barcelonina obre 
el nou curs amb desembarcament 
massiu de produccions de la capital 
i protagonisme masculí. Cinc dels 
principals teatres privats aixequen 
el teló abonats al pont aeri: Romea 
(Urtain), Poliorama (Dos menos), Bor-
ràs (Cosmética del enemigo), Goya (No-
viembre) i Condal (La montaña rusa). 
Un debut, doncs, amb golejada de 
Madrid, quan fa any i mig una tren-
tena de professionals de l’escena ma-
drilenya es queixaven en un mani-
fest de les dificultats per exercir el 
seu ofici a Barcelona.
  «Ha estat una absoluta casuali-
tat», subratlla Daniel Martínez, pre-
sident d’Adetca i del grup Focus, que 
gestiona el Romea, el Goya, el Con-
dal i La Villarroel. «Passa que al se-
tembre, a causa de les vacances, se 
solen programar obres que ja estan 
en funcionament amb la finalitat de 
donar temps per preparar les de pro-
ducció pròpia». 

MÀ A MÀ / Dos monstres de la interpre-
tació, Héctor Alterio i Pepe Sacris-
tán, inauguraran dimecres la pro-
gramació del Poliorama amb Dos me-
nos, obra del jove dramaturg francès 
Samuel Benchetrit que aborda amb 
humor la trobada en una sala d’hos-
pital entre dos malalts terminals. 
Una mirada lúcida, amable i di-
vertida sobre dues persones grans 
que s’enfronten a l’epíleg de les se-
ves vides. Ja han portat a l’escena-
ri 300 representacions, entre Bue-
nos Aires i Espanya, i han rebut 
l’aplaudiment unànime tant 
del públic com de la crítica, i no 
se’n cansen.
  «Afrontem cada funció 
com si fos l’estrena; sor-
tim a l’escenari a jugar 
a ser el que no som i in-
tentar que els especta-
dors s’ho creguin», ad-
dueixen tots dos, per 
primera vegada junts 
sobre les taules. «És 
una obra per moments 
emocionant i summa-
ment entretinguda», 
destaca l’octogenari ac-

tor argentí. Per Sacristán, la peça té a 
més la virtut de proposar «amb gran 
sensibilitat camins d’emocions difí-
cils de preveure per l’originalitat de 
la proposta». Són els camins de dos 
pobres diables cap a la seva cita amb 
la parca. «És la mort amb un humor 
no transgressor, sense ofendre, amb 
el somriure d’acceptar una realitat 
que ens toca a tots abans o després, 
però sense intel·ligents disquisici-
ons filosòfiques», afegeix l’actor ma-
drileny. El muntatge, dirigit per Ós-
car Martínez, seguirà a la sala de la 
Rambla fins al dia 20 de setembre.
 El Romea recorre per obrir la tem-
porada, dijous, al ganxo d’Urtain. Un 
cop directe a l’estómac de la com-
panyia Animalario, acaparadora de 
premis Max. Amb text de Juan Ca-
vestany i la direcció d’Andrés Lima, 
el muntatge radiografia l’ascens i la 
caiguda del mític boxejador (que in-
terpreta Roberto Álamo) a la vega-
da que posa contra les cordes el pa-
ís que el va portar al suïcidi. «Va ser 
utilitzat com un símbol, com una 

VIATGE
A L’EGO
3 Carrión i 
Castejón, a 
Cosmética del 
enemigo.



17icultDISSABTE, 29 D’AGOST DEL 2009

marca. La del toro, l’Espanya amb 
dos collons. L’Espanya de raça que 
agradava tant a Franco. Necessita-
ven un símbol que sortís de la pobre-
sa i de la falta de cultura a base d’hòs-
ties. I el van trobar», explica Lima. 
 Un altre duet –José Pedro Car-
rión i Jesús Castejón– protagonit-
zen la inauguració del Teatre Bor-
ràs, dijous que ve, amb Cosmética 
del enemigo, adaptació teatral de la 
novel·la d’Amélie Nothomb. Els di-
rigeix José Luis Sáiz, que defineix el 
muntatge com «un viatge interior a 
l’infern; a aquets lloc que habita en 
tots nosaltres però al qual no volem 
anar mai». Segons el seu parer, l’au-
tora combina «ironia, humor i ma-
la hòstia» per indagar en la consci-
ència –«no el jo aparent sinó l’inte-
rior»–. Allà on s’entaula la batalla 
entre el bé i el mal. 
 
PÚBLIC EN ESCENA / L’escenari recrea la 
sala d’un aeroport –també hi ha bu-
taques per als espectadors–, on un 
executiu (Carrión) espera la sortida 
del seu vol endarrerit. Un inesperat 
interlocutor (Castejón) es convertirà 
en l’abominable encarnació de tots 
el seu fantasmes. «Vivim uns temps 
en què ho maquillem tot», afirma 
Castejón. «Les tragèdies més grans 
formen part del que és quotidià i es-
tem creant una cosmètica d’una co-
sa tremenda: les injustícies». 

 El Teatre Goya estrena tempora-
da el dia 10 de setembre amb l’obra 
Noviembre, una sàtira sobre el poder 
de David Mamet, que ens trasllada 
a un fictici Despatx Oval per portar 
al despropòsit el suposat líder de la 
humanitat. Sota la direcció de José 
Pascual, Santiago Ramos es fica a la-
pell d’un president dels Estats Units 
–no es diu si republicà o demòcra- 
ta–, capaç dels disbarats més ab-
surds per sortir reelegit. «Es tracta 
d’una de les comèdies més desenfa-
dades i agressives dels últims temps; 
un homenatge a la incorrecció polí-
tica que tira per terra qualsevol in-
dici de sentit comú just on pensem 
que haurien de regir les virtuts que 
garanteixen el bé de tothom», expli-
ca el director. Ana Labordeta, Cipri-
ano Lodosa, Jesús Alcaide i Rodri-
go Pisón completen el repartiment 
d’aquest muntatge, que estarà en 
cartell fins a mitjans d’octubre.
 L’eterna prestància d’Arturo Fer-
nández –ja té ¡80 anys! però fa con-
vincents els seus embolics juvenils 
en la ficció– torna a despuntar al 
Paral·lel per a la rentrée del Condal. 
El galant asturià habitarà des del dia 
15 de setembre a la casa de Joan Pe-
ra, que ja està macerant la seva nova 
obra. Molt ben acompanyat per Car-
men del Valle, encarna a La montaña 
rusa un empresari d’èxit arrossegat 
a un tobogan de peripècies per la 
guapa de torn. H

Ve de la pàgina anterior

Animalario retrata a 
‘Urtain’ l’Espanya  
que va dur al suïcidi 
el mític boxejador, 
i Alterio i Sacristán 
diverteixen fent de 
malalts terminals  

SÀTIRA DEL PODER 3 Santiago Ramos (dreta) arriba al Goya com a president dels EUA a Noviembre.

SEDUCTOR OCTOGENARI 3 Carmen del Valle i Arturo Fernández l’armen al Condal amb La montaña rusa.

DAVID RUANO

En aquest agost de calors 
apocalíptiques, ha passat 
desapercebuda la notícia 

que publicava aquest diari diu-
menge passat: la revista Reader’s 
Digest –coneguda a Espanya amb 
el nom de Selecciones del Reader’s Di-
gest– es va declarar fa uns dies en 
bancarrota. De moment, la situa-
ció de fallida només afecta l’edi-
ció dels Estats Units, però es tem 
que arrossegui les seves filials a 
tot el món.
 Davant d’aquesta notícia, al-
guns es preguntaran: «Ah, ¿però 
existien encara les Selecciones?». 
D’altres intentaran recordar on 
guarden els vells exemplars que 
havia col·leccionat el seu pare, o 
el seu avi. Amb el seu format pe-
tit, entre llibre i revista, les Selecci-
ones eren fàcils de guardar i dona-
ven sensació de biblioteca.
 El primer número va aparèi-
xer als Estats Units el 1922 i l’edi-
ció espanyola va arribar 30 anys 
més tard. Els seus articles es tradu-
ïen de l’edició americana i, en ple 
franquisme, eren sovint una ex-

centricitat que si funcionava era 
pel seu to conservador. Aquests 
dies he recuperat un exemplar 
del 1977. «La revista més llegida 
del món», proclama la portada. 
Les seves 150 pàgines inclouen ar-
ticles com «¿Per què s’envelleix?», 
«Praga conserva l’altivesa», «Una 
llum en les tenebres: Ray Char-
les» o «Finor i exotisme de la cui-
na xinesa».
 Juntament amb els articles, la 
revista incloïa acudits, anècdo-
tes, cites i relats. És molt proba-
ble, a més, que entre els seus èxits 
se li hagi d’atribuir la invenció de 
l’estil de best-seller com a tal. Cada 
número oferia resums de novel-
les d’èxit i l’editorial també publi-
cava el que anomenaven «llibres 
condensats». En un sol volum, 
s’incloïen quatre o cinc novel·les 
a les quals se’ls havia eliminat la 
part sobrant. Descripcions massa 
llargues, monòlegs, adjectius di-
fícils…, és a dir, la literatura. 
 Algú llegia i païa per a nosal-
tres les novel·les, i el resultat, aque-
lla reducció, solien ser unes 70 pà-
gines de pura adrenalina. Així és 
com em vaig cruspir, per exem-
ple, Los niños del Brasil d’Ira Levin. 
N’hi va haver prou amb una ho-
ra trepidant. De vegades, quan fu-
llejo un best-seller actual, que fun-
ciona per la simplicitat del llen-
guatge i el refugi dels tòpics, me’n 
recordo d’aquelles novel·les con-
densades de les Selecciones: que rà-
pid que es llegien i que bé que que-
daven a la biblioteca. H

L’origen del 
‘best-seller’

JORDI

Puntí

‘Reader’s Digest’ 
oferia resums de 
novel·les d’èxit i 
llibres ‘condensats’

IDEES

‘Spamalot’, ‘Don Carlos’, ‘Germanes’ i ‘La casa de Bernarda 
Alba’ encapçalen el pròxim desembarcament català a Madrid

«El teatre és un art nòmada», de-
fensa el director José Luis Sáiz (Cos-
mética del enemigo), que després 
d’estudiar teatre a Barcelona es va 
instal·lar a la capital. «El flux cultu-
ral entre les dues ciutats és bo per 
a tothom. No valen les excuses lin-
güístiques ni el fervor fronterer». 
 Va ser el maig del 2008 quan 
una trentena d’autors, directors 
i actors de Madrid van firmar un 
manifest en el qual denunciaven 
«la falta de reciprocitat en les ins-
titucions catalanes per contractar 
artistes de la capital» i a la vegada 

Un viatge d’anada i tornada 
d’intercanvi cultural  

I. F.
BARCELONA

atacaven els responsables culturals 
de la seva ciutat per «la desconside-
ració cap als creadors madrilenys, 
els quals ha decidit ignorar oberta-
ment». Entre els firmants hi havia 
Concha Busto, la productora  de Cos-
mética del enemigo, que aclareix: «Nos-
altres ens queixem que sempre que 
venim ho hem de pagar tot de les 
nostres butxaques; ho hem d’arris-
car a la taquilla, venim amb el cul 
a l’aire. No anem mai al TNC o al 
Lliure, quan els catalans treballen 
a Madrid principalment en teatres 
públics subvencionats». Per Busto, 
la informació del manifest es va ma-
nipular descaradament. «El que de-

manem és reciprocitat i que les ins-
titucions ens cuidin més». 
 El cert, com apunta Daniel 
Martínez, és que durant els últims 
anys el transvasament Madrid-
Barcelona i viceversa s’ha intensifi-
cat. També són moltes les produc-
cions catalanes que arribaran a la 
capital. Així, pròximament, hi des-
embarcaran, entre altres, el musical 
Spamalot (el 10 de setembre arriba al 
Lope de Vega), Don Carlos (el muntat-
ge operístic de Calixto Bieito es veu-
rà al Valle-Inclán); Los niños de Histo-
ria, La casa de Bernarda Alba i Herma-
nas, la versió castellana de l’èxit de 
Carol López.  H 
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