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El paradigma
Baro d’Evel Una petita carpa, per a 200

persones, enmig del no-res,
plaça Margarida Xirgu, Bar-

celona. Un lloc que podria ser
París, Texas. Tres intèrprets en
estat de gràcia (Camille Decourtye,
Blai Mateu i Thibaud Soulas) i un
cavall anomenat Bonito. El nom de
l’espectacle, Le sort du dedans, és
tan poètic com especial. Tres hu-
mans i un cavall que protagonit-

zen el millor muntatge escènic
que s’ha vist en aquest país durant
aquest 2009, sens dubte. És circ, i
és teatre, i és performance, i és líri-
ca pura i dura. Somnis. La gent
surt al cap d’una hora i mitja com
si flotés, amb el cap en un altre
lloc, rere el galop de Bonito, atra-
pat per la bellesa d’un Blai Mateu
que és un clown i és equilibrista i
acròbata. Una Camille Decourtye

que és acròbata i genet i mezzoso-
prano. Un Thibaud Soulas que és
contrabaixista, pallasso. I un Boni-
to que és un cavall, preciós equí,
que ens retorna a la infantesa. Els
nens, per cert, no paren de riure.

Blai Mateu és fill de Jaume Ma-
teu, Tortell Poltrona, que va dir-li
al nen que si volia dedicar-se a
això del circ, anés a França. I ara
torna amb la família i un especta-

cle que és aquí gràcies a l’alt poder
filosòfic del Temporada Alta i el
Mercat de les Flors, els responsa-
bles dels quals són curiosos de
mena, inconformes, convertidors
de pans en peixos. I són les dues
institucions que amb menys di-
ners fan més per la cultura en
aquest país. No és qüestió d’euros.
Aneu a veure la creació del Baro
d’Evel. No haureu vist res d’igual.

Alba eterna
De Guinovart.
Teatre Fortuny (Reus), 12 de des.

L’anhel d’aturar el
temps per conservar
immutable per sem-

pre la bellesa és un argu-
ment que ha donat molt de
joc i que ha inspirat la sego-
na òpera d’Albert Guinovart,
aquesta Alba eterna que el
CAER ha posat en escena
amb gosadia, donada la
blasmable excepcionalitat
que suposa que un compo-
sitor català estreni una obra
lírica. Llàstima que el llibret,
de Jordi Faura, faci pocs fa-
vors a la música. El prome-
tedor punt de partida queda
compromès per un text ver-
bós, amb una exagerada
concentració de metàfores,
imatges i màximes de supo-
sada profunditat que han de
ser encaixades amb fòrceps
en les frases musicals.

Per sort, la partitura ofe-
reix àmplies compensaci-
ons, ja que a Guinovart no
l’ha abandonat l’efusiva in-
ventiva melòdica que el ca-
racteritza, amb una escena
final que recapitula amb en-
cert els temes principals. El
compositor ha creat núme-
ros autosuficients ben des-
envolupats internament, tot
i que lligats de vegades de
forma massa tènue. Especi-
alment remarcable és l’acu-
rada escriptura instrumen-
tal, en què trobem passat-
ges angulosos i dissonants
associats amb Ares (una Be-
goña Alberdi bigger than
life). En canvi, a les línies vo-
cals els costa més prendre
volada, la qual cosa perjudi-
ca la caracterització de Cel-
sa i Erasme, no tant a l’Ho-
raci de Toni Comas, amb
una de les millors àries de
l’obra. La bellesa d’Alba
eterna lluu amb intermitèn-
cies, però seria injust que el
seu temps s’aturés a Reus.

Crítica
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XavierCester

Bellesa
intermitent
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Ho entén?
Amb l’única cosa que som
independents és amb la
cultura. I si tinguessin
visió de país veuríem que
la cultura és tan essencial
com l’educació.

¿Entén que la cultura sem-
pre hagi estat menysprea-
da, tot i haver-hi hagut go-
verns nacionalistes o amb
nacionalistes des de 1979?
Un dels grans errors de
Pujol, del seu projecte, és
que no tenia un projecte
cultural, desconfiava de la
cultura. El tripartit va dir
que doblaria el pressupost
de cultura i no ho han fet.
Avui és bàsic trobar un
model cultural de país. El
govern ha de prioritzar cer-
tes coses. I m’agradaria
pensar que, un cop superat
el tràngol actual, a partir
del 2011 pensaran a ajudar
les coses d’aquí que t’aju-
den a posar-te en el mapa
del món.

Si això no passa, què?
El festival pot seguir com
ara molts anys, però com
totes les coses que no es
reinventen contínua-
ment, acabarà rovellant-
se. No volem més diners
per portar més companyi-
es estrangeres, sinó per
ajudar la cultura del país.

Teniu el compromís de les

administracions?
Verbalment, sí. La majoria
de les administracions i els
partits del país diuen que
ens ajudaran a créixer.

I quan veu que Fèlix Millet
ha robat del Palau de la
Música el pressupost del
Temporada Alta dels úl-
tims 18 anys, quina cara li
queda?
M’escandalitzo. El mal
més greu que ha produït
això del Palau no és tant el
diner públic com el privat.

Pensa que no hi ha cap lloc
d’Espanya on les empre-
ses, gent amb calés, desti-
nin tants diners a la cultu-
ra. I s’han sentit que els
han pres el pèl.

Alguns creadors critiquen
que no hi hagi cap creador
al darrere del Temporada
Alta?
No és veritat que no hi hagi
director artístic. Ho sóc jo.
És veritat que no hi ha cap
autor, director o actor. Ni
Avinyó, ni el Festival
d’Edimburg, ni el de París,
no tenen un creador al dar-
rere. Hi ha diferents mo-
dels.

Us molestaria que Barcelo-
na creés un festival de tar-
dor com el que va existir a
finals dels 80?
Com més festivals tingui
un país, si tenen sentit,
millor. El que seria ridícul
és que fessin un clon.

Ara desapareix el Festival
de Otoño de Madrid, que
marxa a la primavera.
Menys competència?
No hi haurà competència
estatal, però he de dir que
el Festival de Otoño ha
estat un molt bon aliat.
Hem coproduït coses i hem
portat coses de fora junts.
Aquest any hem coproduït
tres coses... Tindrem més
quota als diaris. ■

Com més
festivals tingui
un país, si tenen
sentit, millor. El
que seria ridícul
és que
Barcelona fes un
clon de Girona
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