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ANIVERSARI D’UNA SALA EMBLEMÀTICA

La Beckett celebra els 20 
anys amb un futur incert

JOSÉ CARLOS SORRIBES 
BARCELONA

E
ntre l’alegria per un llarg 
camí recorregut i la incer-
tesa per un futur associat 
inevitablement a un canvi 

de seu. Amb aquest sentiment ambi-
valent va iniciar ahir la Sala Beckett 
les celebracions del seu 20è aniver-
sari amb la reposició de Ñaque o de 
piojos y actores, una de les creacions 
més recordades d’El Teatro Fronte-
rizo, motor de l’obertura de la sala 
de Gràcia el 1989. El director, José 
Sanchis Sinisterra, i els actors, Luis 
Miguel Climent i Manel Dueso, han 
recuperat per a l’ocasió el muntatge 
que van estrenar a Sitges el 1980 so-
bre dos còmics que presenten frag-
ments d’actes, entremesos i comèdi-
es del Segle d’Or.
 En aquesta «cerimònia de la nos-
tàlgia», així la va anomenar ahir 
Sanchis, s’han retrobat dos intèr-
prets que es veuen grans i una mi-
ca «ñaques», va dir Dueso. És a dir, in-
útils i  ridículs, segons el diccionari. 
Climent, a més, fa més d’una dècada 
que està retirat del teatre i temia que 
li fallessin la memòria i el cos. «M’es-
tà costant arribar al final de l’obra».

CONFLICTE IMMOBILIARI / Va ser San- 
chis qui primer va apuntar la inqui-
etant realitat de la sala, embranca-
da en un plet amb la immobiliària 
Núñez y Navarro des de fa tres anys. 
L’empresa no reconeix el contrac-
te «indefinit» que va firmar Climent 
amb els antics propietaris. Aquest 
conflicte coincideix amb la necessi-
tat de buscar un nou espai, més gran 
i més ben condicionat, per establir 
les bases de la Beckett del futur.

 «No m’explico que les instituci-
ons no tinguin una actitud més con-
tundent per salvar la sala», va afir-
mar Sanchis. El seu successor des del 
1997, Toni Casares, va ser contun-
dent en l’anàlisi: «M’agradaria que 
no fos Núñez y Navarro qui tanqués 
la Beckett, sinó la mateixa Beckett».

NOU ENCAIX / Casares va manifestar 
la seva desil·lusió perquè volia pre-
sentar la nova seu coincidint amb 
aquest acte del 20è aniversari. Pe-
rò les diferents solucions apunta-
des per l’Ajuntament no l’han con-
vençut. Tant la Fabra i Coats com el 
Principal de la Rambla són espais 
desmesurats per a les seves pretensi-
ons (un teatre per a 200 espectadors 

i un espai d’uns 3.500 metres qua-
drats), al marge que la primera, a 
Sant Andreu, s’allunya de la centra-
litat que desitja. «No hi ha notícia, i 
comença a ser greu no tenir resolt 
el futur». Casares insisteix que les 
administracions han de col·laborar 
en el nou encaix, dins del sector tea-
tral de Barcelona, d’un espai tan sin-
gular com la Beckett. Una sala que 
es defineix, a la vegada, com un es-
pai d’exhibició i  d’experimentació, 
i per la seva promoció de la drama-
túrgia contemporània i el contacte 
amb el públic.
 El director va anunciar ahir la se-
va intenció de crear una fundació 
abans de final d’any, amb la idea  
que es consolidi el futur de l’espai. 
Aquesta fundació comptarà amb un 
patronat molt reduït, «i format ex-
clusivament per autors teatrals ca-
talans», va assenyalar Casares. A ells 
els correspondrà mantenir l’ideari 
que fa 20 anys va néixer amb l’estre-
na de Bartleby l’escrivent. H

Toni Casares apel·la 
a les institucions per 
buscar una seu més 
ben condicionada

El director anuncia 
la creació d’una 
fundació que ajudi a 
finançar el projecte

33 Dueso, Sanchis Sinisterra, Climent i Casares, al carreró d’accés a l’espai escènic de Gràcia.

JOAN PUIG

Dos muntatges 
de Sanchis, un de 
Casares i un llibre

33 Ñaque o de piojos y actores es 
va reestrenar ahir a la nit en l’ini-
ci de la celebració del 20è aniver-
sari i serà en cartell fins diumen-
ge, menys dissabte. El monòleg 
Vacío, també de Sanchis Sinis-
terra amb l’actor argentí Mario 
Vedoya, es veurà de divendres a 
diumenge. Del 12 d’octubre al 13 
de desembre, Toni Casares diri-
girà Aquí s’aprèn poca cosa, una 
adaptació de la novel·la Jakob 
von Gunten, de Robert Walser. El 
llibre Sala Beckett. 20 anys (Ed. 
Arola), d’Eduard Molner, comple-
ta l’oferta de les celebracions.

LA CELEBRACIÓ

El ‘cicló Slava’ 
arrasa a Girona

rónicac

3.400 persones van abarrotar les sis funcions
de ‘Snowshow’ al festival Temporada Alta

GEMMA TRAMULLAS
GIRONA

Entre les llambordes dels carrers 
del centre de Girona, encara hi 
queden serrells de paper blanc 
que es posen a volar amb cada 
cop d’aire. Són les restes del cicló 
Slava, que va deixar 3.400 víctimes 
durant els quatre dies en què el 
seu epicentre es va situar al Tea-
tre Municipal de Girona. El clown 
rus Slava Polunin va esgotar les 
localitats de les seves sis repre-
sentacions (de dijous a diumen-
ge) de Snowshow (un dels especta-
cles en gira més veterans) a Tem-
porada Alta.
 És una funció de les que es re-
corden tota la vida i no precisa-
ment per l’espectacular tempes-
ta de llum, vent i tones de paper 
que s’abat sobre la platea mentre 
Carmina Burana retrona pels alta-
veus. Snowshow és inesborrable 
pels seus petits gestos, per l’acu-
radíssim treball de mim del pro-
tagonista, Slava, i del pallasso 
que li dóna la rèplica, Artem Zhi-
molokhov.

AMB LA SOGA AL COLL / Snowshow ar-
renca amb una escena en què Sla-
va, amb un vestit groc pollastre, 
intenta penjar-se amb una cor-
da. Un començament en sintonia 
amb la tradició russa del clown, 
que combina tragèdia i comèdia 
a parts iguals. Amb la soga al coll, 
Slava comença a estirar la corda, 
i estira, i estira, fins que, a l’altre 
extrem, apareix un personatge 
com ell, amb la soga al coll. Al sen-
tir-se tan poc original, el pallasso 
desisteix del seu afany de llevar-
se la vida.
 Segons el mestre Philippe 
Gaulier, l’única mesura d’un bon 
clown és el nivell de riallades que 
provoca. Snowshow té tres o qua-
tre moments en què grans i petits 
riuen a cor què vols. Però la terà-
pia que proposa Slava no s’acaba 

aquí. La segona part de l’espectacle 
la protagonitza el públic, que ju-
ga amb les muntanyes de paperets 
blancs, amb una gegantina teranyi-
na i amb enormes pilotes inflables, 
mentre Slava i la seva troupe de pa-
llassos (Zhimolokhov va vestit com 
ell, com un pollastre; els altres por-
ten abrics llargs, gorres amb viseres 
quilomètriques i peus del 65 que els 
fan semblar pingüins) observen el 
caos que es desenvolupa a la platea.
 Fins que l’última persona es can-
sa de jugar i surt del teatre, Slava Po-
lunin resta assegut, immòbil, sen-
se maquillatge, i amb una expressió 
de felicitat a la cara: no és fàcil veu-
re tants adults disfrutant com nens. 
Paradoxalment, s’acostuma a posar 
Slava com a exemple de clown allu-
nyat del pallasso de circ, quan provo-
ca exactament el mateix que el bon 
circ: que els adults tornin a sentir-se 
nens. H

33 Slava Polunin, a ‘Snowshow’.


