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33 El trio actoral de Radiografies, en el moment de recollir el premi, ahir.

La Mostra de Teatre premia
el muntatge ‘Radiografies’

ARTS ESCÈNIQUES 3 GUARDONS

b

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

El jurat destaca la
«genialitat» de l’obra
de la companyia
La Impaciència

S
ón els nous talents de l’esce-
na. Alternatius i «encara
lliures», com celebren molts
d’ells, van participar en la

12a Mostra de Teatre de Barcelona
que ahir va abaixar el teló a la sala
Luz de Gas amb la gala d’entrega
dels cinc guardons. Un jurat com-

post per periodistes i crítics teatrals
va distingir Radiografies, d’Albert He-
rranz, a càrrec de la companyia ma-
llorquina La Impaciència, com el
millor espectacle dels 19 seleccio-
nats entre més d’un centenar que es
van programar entre el 30 d’octubre
i el 9 de desembre en sis teatres de
Barcelona.

ASSUMPTES QUOTIDIANS / «Hi ha una
cosa que em sap greu: cerveses a set
euros», va dir l’actor Rodo Gener al
recollir el premi per l’obra guanya-
dora, que s’estrenarà al circuit co-
mercial el maig del 2008. Radiogra-
fies retrata assumptes quotidians a
partir dels personatges interpretats
per Gener, Jordi Cumellas i Salvador
Oliva. Tres actors, amb les seves pa-
raules i gestos, i tres cadires. «És un
muntatge genial. Art en estat pur.
Mostra que la creativitat escènica és
la màgia del teatre», va valorar la di-
rectora de la mostra, Empar López.
L’originalitat i la qualitat d’aquesta
peça, i de la resta de les exhibides,
reflecteixen, segons López, que hi ha
un «planter de creació fantàstica».

A la gala, presentada per Àlex Go-

rina i amenitzada amb les actua-
cions de Clac & Roll, Juan Antonio
Vergel (And19) i Blues de Gas, es va
entregar el premi Votació Popular a
Ventdavall, de Jordi Basora i la com-
panyia Unkulele Teatre. Aquest
muntatge, una reflexió sobre la con-
vivència multicultural, s’estrenarà
divendres al Teatre del Raval. La seva
directora, Empar López, va empren-
dre ja fa més d’una dècada l’aventu-
ra d’organitzar aquest certamen.

El Premi Especial del Jurat per la
fusió de diferents llenguatges
escènics va recaure en Réquiem, un
muntatge dels barcelonins Moveo
Teatre que se serveix del text i del
llenguatge corporal per abordar una
història de cobdícia, amor i traïció.
En el capítol d’interpretacions, els
millors actors ex aequo van ser Fran-
cesc Galceran, per Danny y Roberta,
una danza apache, obra de John Pa-
trick Shanley portada a escena pel
grup madrileny La Chácena Teatro; i
el valencià Sergio Caballero, per Las
sirvientas, de Jean Genet. La catalana
Marta Bayarri, d’(H)umoris Drama-
tis, va ser elegida millor actriu per
Pedir demasiado.H

Una exposició descobreix el
Cesc més secret i colorista

ARTS GRÀFIQUES 3MOSTRA
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ELENA HEVIA
BARCELONA

Els blocs d’edificis solien aparèixer
en els acudits gràfics de Cesc com a
mostra d’aquella alienació ciutada-
na que tant l’abatia. A un any de la
mort del dibuixant, aquesta idea or-
ganitza la petita però intensa exposi-
ció que des d’avui es pot veure a les
cotxeres del Palau Robert, Cesc, la
força del traç.

Visitant la mostra en un sentit es
pot veure una selecció d’aquell hu-
mor gràfic, que va cultivar i que ha
arribat a ser una de les senyes d’i-
dentitat de l’últim franquisme i la
transició. La cara B d’aquests pla-
fons, a manera d’edificis, revela un
Cesc més secret i colorista: la seva fa-
ceta com a pintor a què es va dedi-
car des del 1989. Quan, segons el co-
missari i dibuixant Toni Batllori, «va
perdre la fe» respecte de la societat
que li havia tocat.

FAMA PARADOXAL / «Estic segur que si
a Cesc li haguessin preguntat de pe-
tit ¿què vols ser quan siguis gran?,
hauria dit pintor. Però la vida el va
portar per altres camins». Avui es
dóna la paradoxa que els quadros de
Cesc són apreciats precisament per
la fama que va cultivar en el Diari de
Barcelona, Tele/eXprés, Hermano Lobo
o Por favor.

Les persones que van conèixer bé
Cesc, i Batllori n’és una, tracen el

seu retrat com el d’un home tímid i
solitari que suplia la seva escassa fa-
cilitat de paraula amb els dibuixos a
la tinta. «Que feia directament, sen-
se necessitat d’un esbós amb llapis»,
recorda el comissari.

Fidel al caràcter esquiu de l’artis-
ta, l’exposició prima la seva obra, no
mostra ni una foto del dibuixant i
tampoc aquell Cesc poètic i de vega-
des sensibler que Batllori no consi-
dera genuí. Per poc que el visitant hi
posi atenció, podrà apreciar com la
lluita contra la injustícia i el poder
avassallador és una de les seves ob-
sessions. Paral.lelament a la mostra,
un llibre homònim editat per Viena
passa revista a la seva obra i inclou
una carpeta de dibuixos inèdita.H

Els últims anys de la
vida, l’artista va cultivar
exclusivament la pintura

33 Detall d’un quadro de Cesc.




