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● La dramaturga i directo-
ra Carlota Subirós ha fet
una adaptació essencialis-
ta d’Alícia al país de les
meravelles, una obra es-
crita per un misteriós Le-
wis Carroll fa 150 anys pe-
rò que continua vigent. Per
Subirós, aquesta obra «és
com una mitologia con-
temporània», ofereix un
material molt potent que
ha fet forat en l’incons-
cient de la societat. Alícia,
un viatge al país de les me-
ravelles fa una interpreta-
ció oberta dels contes de
Carroll. A més d’Alícia al
país de les meravelles, es
tanca la peça amb A través
del mirall. Si el primer ca-
pítol el somnia la noia, el
segon transita dins del cer-
vell de Carroll. L’obra
s’estrena amb una setmana
de retard per motius tèc-
nics i només hi haurà dues
setmanes i mitja d’exhibi-
ció a la Sala Fabià Puigser-
ver, a partir de dijous.

El projecte de Subirós
s’arrossega des de finals
de la temporada passada,

en què s’especulava que
entraria al Grec. Subirós
ha investigat molt sobre
elements paral·lels al con-
te que ella va llegir quan
tenia només 7 anys (l’edat
de la protagonista, que cau
dins d’un pou per viure un
somni tan increïble com
terrible). Al final de tot
plegat, ha tornat a l’essèn-
cia, tot i que ha integrat
vestigis laterals com el
mateix Carroll que deam-
bula pels somnis.

L’obra s’allunya dels re-
ferents audiovisuals i es
refugia en els valors tea-
trals. De gran format, hi
participen dotze actors que
multipliquen personatges i
un cos de tres ballarins. El
personatge d’Alícia l’in-
terpreta Alba Pujol, que ja
havia fet de Rodoreda en
una peça anterior amb
Subirós. Si llavors va ha-
ver de posar-se en la pell
d’una dona de 70 anys, ara
ha de recular a l’edat de 7.
Per la directora, en Rodo-
reda hi ha molt d’Alícia,
pel joc amb les paraules i
l’obsessió per les flors.

Subirós proposa un viatge a
la mitologia contemporània
amb una versió d’«Alícia al

país de les meravelles»
JORDI BORDES / Barcelona

● Àlex Rigola, director del Teatre Lliure, va re-
marcar que és el primer projecte complet que pre-
senta en els sis anys que fa que és al càrrec, una idea
que ja pretenia aconseguir en la seva primera tem-
porada. A més de l’adaptació de Subirós, també
Alícia Gorina fa una dramatúrgia que enfoca l’au-
tor i la seva relació sempre obsessiva mai malaltissa
amb les nenes impúbers. Gorina planteja «el destí
tràgic de l’home que busca desesperadament la fe-
licitat a través de les nenes». És una interpretació
que pot ser real, o no. Un altre projecte al Lliure és
una exposició comissariada per Pau Carrió, una
mostra d’imatges que el mateix escriptor i aficionat
a la fotografia va fer a les seves petites amigues, so-
vint vestides d’adultes. Finalment, s’ofereix un as-
saig obert, El día antes de la flor, de Pablo Rosal.

Un projecte complet

Ni tradicional ni modern.
Carles Santos és Carles
Santos, un artista original
que estima el risc, la sor-
presa i l’humor a cabassos.
Va quedar més que clar di-
jous al Teatre Kursaal, ple
d’un públic a priori poc
familiaritzat amb l’estèti-
ca trencadora de l’il·lustre
vinarossenc. Potser per ai-
xò, Santos va idear un es-
pectacle curt i intens, tot
just mitja hora, sense mar-
ge per a l’avorriment. De
fet, gairebé van ser més
llargs els previs discursos
protocol·laris de benvin-
guda a la fira.

Si Carles Santos exer-
ceix de director escènic,
pianista i ment pensant del
projecte, no menys impor-
tant és el pes en aquestes
Sis tenores i un senyor de
Jordi Molina, tenora de
primera que ja acumula
unes quantes experiències
al voltant de la tenora més
enllà del trillat camp de la
sardana i la cobla. Molina
va aparèixer sol en el pri-
mer tram de l’espectacle,
mentre la veu en off de
Santos, que assegura que a
l’escenari s’expliquen se-
crets inconfessables, ens
deia que no va anar a Nova
York els anys vuitanta en
busca d’avantguardes ar-
tístiques, sinó «pels sucs
de taronja Minute Maid, la
pornografia de qualitat i
els canals de televisió de
vint-i-quatre hores». Des-
prés, durant uns minuts,
Jordi Molina va anar des-
envolupant escales mentre
girava, s’agenollava, s’es-
tirava... una mena de músi-
ca gestual que els segui-
dors del llenguatge Santos

coneixen prou bé. Creat
l’ambient, va aparèixer el
mateix Santos per acom-
panyar la tenora percutint
amb notes escasses i ob-
sessives el piano, i tot se-
guit, una soprano amb un
cos de l’estil Fellini va es-
tablir un diàleg amb Jordi
Molina a mig camí de
l’erotisme i la comicitat.
Finalment, rematant un
número d’una intensitat
creixent, va aparèixer el
sextet de tenores de Jordi
Molina per encerclar el
piano de Santos i explorar
nous ambients i contrastos
sonors.

Carles Santos presenta-

rà encara en la Fira Medi-
terrània un altre especta-
cle. Avui a la plaça Major
manresana (13 h) oferirà
La veu assumpteja o els
monts, un imprevisible in-
vent entorn de la tradició
dels cors de Clavé. També
avui dissabte es presenta-
ran en la fira Pep Gimeno
Botifarra, consagrat defi-
nitivament com a gran fi-
gura de la música popular
valenciana; la cantant al-
geriana Souad Massi, i
Mar Mur, un muntatge so-
bre la immigració al Me-
diterrani amb Jordi Fàbre-
gas, Toni Torregrossa i
Maurizio Martinotti.

Carles Santos va per feina
El músic obre la Mediterrània amb un espectacle curt i intens

Jordi Molina, a terra, en l’espectacle. / FIRA MEDITERRÀNIA

● La XII Fira Mediterrània d’Espectacles
d’Arrel Tradicional, que se celebra des de
dijous a Manresa, ofereix 204 activitats de
cultura popular: concerts, però també tea-

JORDI MARTÍ / Manresa tre, dansa, cercaviles... La fira, en què es
vol reflexionar sobre «tradició i moderni-
tat», es va inaugurar amb l’espectacle Sis
tenores i un senyor, dirigit pel singular
pianista i compositor Carles Santos.

Presència publica
demà el primer
capítol de
«L’home dels
pijames de seda»,
guanyadora del
Premi Bertrana
● Girona. Els lectors de
Presència, revista do-
minical d’aquest diari,
podran llegir en el nú-
mero d’aquest di-
umenge el primer capí-
tol del llibre de Màrius
Carol L’home dels pi-
james de seda, la no-
vel·la que recrea l’es-
tada real a Palamós de
l’escriptor nord-ame-
ricà Truman Capote,
als anys seixanta, on
va redactar la seva
obra mestra, A sang
freda. Màrius Carol,
que presentarà la no-
vel·la dijous a l’Hotel
Trias de Palamós, un
dels llocs freqüentats
per l’escriptor, ha vol-
gut recrear en aquesta
obra la vida i el procés
creatiu de Capote a la
Costa Brava de princi-
pis dels seixanta, en els
tres llargs estius
(d’abril a octubre), que
va passar-hi l’escriptor
des del 1962 fugint de
les festes i la vida al lí-
mit de Manhattan. El
títol del llibre de Ca-
rol, respon al costum
de Truman Capote
d’escriure al llit en pi-
jama i un llapis de pun-
ta fina. En el capítol
del llibre que ofereix
Presència, Capote
s’assabenta pels diaris,
estant a Palamós, de la
mort de la seva gran
amiga Marilyn Mon-
roe, un fet que el tras-
balsa profundament.
L’home dels pijames
de seda va obtenir el
premi Prudenci Bertra-
na de novel·la i està pu-
blicat per Columna
Edicions. / EL PUNT.

● Cambodja, terra d’es-
perança és el títol que rep
l’exposició organitzada
pel programa de coopera-
ció internacional de l’Obra
Social «la Caixa». En la
mostra, que es pot visitar
al Caixafòrum, es recullen
fotografies de Gervasio
Sánchez, que justament
ahir va ser guardonat amb
el Premio Nacional de Fo-
tografía. La seva obra cer-
ca reflectir tres dels factors
clau que envolten el país
asiàtic: les mines antiper-

sones, disperses en un
40% del territori; els
camps d’arròs, cereal de
cultiu principal, i el creixe-
ment econòmic actual,
sustentat en les noves ge-
neracions. Tot i l’esperan-
ça, Sánchez reconeix que
Cambodja s’enfronta a un
«futur molt difícil».
Acompanyant les instan-
tànies es projecten uns do-
cumentals socials d’Oriol
Gispert que, en paraules
seves, «retraten la Cam-
bodja real: és un país molt
fràgil». Complementen la

mostra un cicle de cinema
i un conjunt de tallers fa-

miliars i escolars. Amb
l’exposició, el museu es

proposa sensibilitzar els
barcelonins de l’esforç de
la població cambodjana.

Guanyadors del Foto Pres
Aquests dies també es po-
den veure al Caixafòrum
les fotografies dels gua-
nyadors i finalistes del cer-
tamen Foto Pres, organit-
zat per «la Caixa». Emilio
Morenatti s’ha endut el
principal guardó per la se-
va fosca sèrie d’instantà-
nies de dones pakistaneses
víctimes de la violència de
gènere. El segon premi ha

correspost a Walter Astra-
da, que ha captat escenes
d’enfrontaments ètnics a
la Kenya postelectoral, i
Alfonso Moral ha rebut el
tercer premi per haver re-
tratat la difícil i escabrosa
vida al Líban actual. La
resta de finalistes han trac-
tat temes decadents: la
violència urbana als sub-
urbis de Caracas, l’alcoho-
lisme als carrers d’Ulan
Bator o la decadència d’un
club nocturn dels setanta.
Les dues exposicions se-
ran obertes fins al febrer.

Gervasio Sánchez retrata Cambodja al Caixafòrum
X. GAILLARD / Barcelona

Una de les fotografies de Gervasio Sánchez exposades.


