
OBRES QUE
NO TORNEN
MAI

Hi ha una dita estesa entre els
autors catalans que afirma
que quan t’estrena una obra,

saps que no tornaràs a veure-la
mai més, tret que tinguis sort a l’es-
tranger. I és que si no canvien molt
les coses, Lluïsa Cunillé, Pau Miró,
Jordi Galceran, Josep Maria Benet i
Jornet, Sergi Belbel, Carol López o
Jordi Casanovas hauran d’esperar
a fer-se vells o viure altres vides per
tenir el plaer d’observar com un
text seu es munta per segona vega-
da, i ser tractats com ho són ara
Santiago Rusiñol, Àngel Guimerà o
Josep Maria de Sagarra.

Aquest és un fenomen gairebé únic
a Europa. I resulta molt estrany –i
dolorós– de veure com textos gaire-
bé fundacionals de la nova drama-
túrgia catalana, comE.R., Morir,
Barcelona, mapa d’ombres, o Plou
a Barcelona,no es tornaran a veure
en dècades. És més greu en el cas
de les dues darreres, escrites per
Cunillé i Miró, respectivament, per-
què es van veure en un espai petit,
la Sala Beckett, i mereixerien un te-
atre de més difusió, amb més gent
que en pogués gaudir.

No ens podem comparar amb
les grans tradicions francesa,
britànica o germànica, però es-
taria bé prendre’n nota. A Angla-
terra, per exemple, la majoria de
textos nous neixen dels escena-
ris públics, bé el Royal Court o el
National Theatre, però si funcio-
nen passen aviat als escenaris

comercials del West End o, anys
després, tornen a revisar-se aquí
o allà. Atemptats contra la seva
vida, de Martin Crimp, ha gaudit
de dos muntatges diferents, en
dues èpoques properes. A finals
dels anys 90, l’autor va pensar
l’obra com a reacció a dues dè-
cades de thatcherisme. Fa un
parell d’anys, ens demostrava
que, tot i la dècada de laborisme,
res no havia canviat substancial-
ment.

El teatre és efímer per naturalesa
i està molt lligat al seu temps. Les
bones obres, com les bones
novel·les o poemes, superen
l’època i ens ensenyen coses,

anys o segles després, que no ha-
víem captat en el moment de l’es-
trena. Si no, no es faria encara
Shakespeare, Èsquil o Goldoni.

Per tot això és gairebé un fet ex-
traordinari que al febrer la Sala
Beckett, porti a escena Elèctrics,
el primer text de Pau Miró. El mi-
llor de tot plegat és que no va ser
cosa seva, sinó de la directora,
Glòria Balañà, i del festival Tempo-
rada Alta, que en va acollir l’estre-
na. No estaria gens malament que
el TNC o el Lliure, o el CAER, o el
CAET, o tots plegats, tornessin a
muntar Barcelona, mapa d’om-
bres, potser la millor peça de la
dècada passada. Una obra genial
que no caducarà mai.a

De gira

El Messies
Manresa

dToni Albà i Fermí Fernández
protagonitzen aquest text

del britànic Patrick Barlow que
parla amb ironia i bon humor del
naixement de Jesús.
Teatre Kursaal.
Avui (21.30 h)

Cabaret d’hivern
Terrassa

dSota la cuirassa del circ,
neix una fusió d’arts escè-

niques que ens traslladarà dins
un món d’il·lusió, màgia i fanta-
sia, on el “més difícil encara”
trenca els esquemes de la cièn-
cia per desafiar la gravetat.
Teatre Alegria.
Avui (21h) i demà (18 h)

El viatge d’en Pelicà
Granollers

dMusical infantil, fresc, di-
nàmic i interactiu en què a

través de cançons populars cata-
lanes i una barreja de llenguat-
ges, tant sonors com visuals,
s’explica el viatge d’en Pelicà
arreu del nostre país.
Teatre de Ponent.
Avui i demà (19 h)

Una comèdia
espanyola
Gandia

dSílvia Munt dirigeix una de
les obres més ambicioses

de Yasmina Reza, que disseccio-
na les relacions familiars, amb
els seus vincles, les seves soli-
tuds, la seva inestabilitat. Amb
Mònica Randall, Ramon Madaula
i Maria Molins entre els protago-
nistes.
Teatre Serrano.
Dijous (21 h)

Delirios de grandeza

El polifacèticDavidEspinosaportaaLleidael seudarrer
muntatge, queespodràveureal teatrede l’Escoxadorel
properdijousdia7a les21.00hores i ambunaentradaa6
euros.

D
elirios de grandeza és una creació de David Espino-
sa que dirigeix conjuntament amb África Navarro.
L’obra tracta de la relació que s’estableix amb la mis-
satgeria instantània, la videotrucada o el xat i com

aquests mitjans tècnics permeten alterar el jo i modificar la
percepció que els altres tenen de nosaltres. Espinosa critica
així determinats valors establerts per la societat, com el poder
dels mitjans, la recerca de la fama a qualsevol preu, el rebuig
al fracàs, la globalització, el consumisme o el ritme accelerat
de vida. L’actor es presenta davant el públic caracteritzat en
set personatges diferents i en aquestes set accions planteja
aquests dilemes vitals de la societat actual. Espinosa diu que
no canta, ni balla, ni actua, sinó que ho fa tot alhora. Aposta per
la improvisació i per donar llibertat a les seves idees. En defi-
nitiva, un espectacle per sorprendre i fer reflexionar els espec-
tadors. L’obra es va estrenar a Girona el gener de 2008 i des
d’aleshores l’ha anat portant per diverses capitals de l’Estat es-
panyol.a Joan Tort (Lleida)

‘Off’

Deliris
de
grandesa
aLleida

Prolífic 2009
Volt de pista

A dalt, l’escala
lliure de
Steacy
Giribaldi al
Circ Raluy. A
baix, els
artistes de
‘Limbus’ JOSEP
LOSADA / SHEILA
DEL VAL

1. CONTRASTAR PER PROGRESSAR
Malauradament amb poc circ
clàssic, el 2009 ha ofert un ampli
mostrari d’espectacles. Amb El
viatge (Port Vell, fins al 10 de
gener), el Raluy manté la digna línia
habitual. Artísticament, la resta de
circs que itineren amb carpa pel
país (la majoria de matriu italiana)
només fan la viu-viu. Del clàssic
que ens ha visitat em quedaria
amb el Circ Acrobàtic de Pequín
(Dreams, una brillant successió de
números amb sentit unitari que a
l’agost va sorprendre el públic del
Festival de la Porta Ferrada).

En circ
contemporani és
interessant
contrastar dos
espectacles encara
en cartell: Limbus
(Circ d’Hivern de
Nou Barris) i Llits

(TNC). Sense entrar
en la diferència de

pressupost entre totes
dues produccions, hi

ha, almenys, dos
factors que en

determinen la diferència de

resultats. El primer és la direcció:
Leandre Ribera (Limbus) té un
recorregut i un ofici que no té Lluís
Danés (Llits), per bé que a Danés li
hagués sonat la flauta a Tranuites. El
segon factor és el tractament dels
números. Si Limbus incorpora
eficaçment números nous a d’altres
de ja rodats, a Llits es desaprofiten
números nous (la gàbia acrobàtica,
però també d’altres) en no preveure
prou temps per desenvolupar-los, i,
alhora, queda a mitges l’adaptació
de números com la perxa oscil·lant
d’Ignasi Gil o la roda alemanya de
Jordi Gaspar. Potser no tota la
responsabilitat és de Danés, perquè
la falta d’assajos ja s’havia
evidenciat en altres produccions del
TNC, com La troupe, circ a tot
ritme! dirigida per Boni al juny o
l’esmentat Tranuites. Aquesta és
una limitació que el TNC hauria de
resoldre en les pròximes
produccions circenses, que em
consta que té voluntat de continuar.

2. QUE NO FALTI DE RES
El Circ Cric va fer temporada al
madrileny Price al mes de març; el
juny i el juliol va fer funcions al

Montseny, i a l’octubre es va
instal·lar a la plaça Margarida Xirgu
amb Els racons de la memòria
(emès pel 33 la tarda de Sant
Esteve).

Al juny, al bcstx’09 del Mercat
vam veure els interessants treballs
de creació de João Paolo Dos
Santos a la perxa xinesa (O ultimo
momento), Fura als aeris (Solve) i
Karl Stets (Cuerdo, una mescla
d’habilitat i surrealisme). Al juliol va
venir per primer cop el mallorquí
Circ Bover, que, liderat per Tià
Jordà, cerca un llenguatge propi
des d’arrels culturals comunes. A
l’octubre va tornar el valencià Circo
Gran Fele amb el poc reeixit A. No
he pogut veure Quina barra!, del
Circ de Nadal de La Vela de
Vilanova, i m’he negat a viatjar a
Madrid o València per veure la
pàl·lida imatge del nord-americà
Ringling, però aviat els parlaré del
Cirkid en cartell a la Monumental.

Es va discutir molt la Nit de Circ
del Grec (Arcipelago Circo Teatro) i
va punxar la segona visita de Traces
(Les 7 Doigts de la Main). No vaig
entendre l’èxit de Psicosis (Circo de
los Horrores), però sí el dels

quebequesos Les Parfaits Inconnus
a la Fira de Tàrrega. També a
Tàrrega, em va agradar Until now,
de les Mimbre dirigides per
Leandre Ribera, i em va impactar el
quartet Atempo Circ, flamant
Aplaudiment FAD-Sebastià Gasch
a la Creació Emergent.

3. ELS PALLASSOS
Una especialitat en eterna mutació,
i no necessàriament circumscrita al
circ. Parlem de qualitat: per al meu
gust, com a pallasso clàssic, el
magnètic Lluís Raluy Lluïset. I
magnífics pallassos contemporanis
que ho són perquè han mamat de
la tradició: de Leo Bassi (Utopia,
Villarroel, setembre) a Slava
Polunin (Snowshow, Temporada
Alta, octubre), passant per la
multipremiada Alba Sarraute i
l’esplèndid trio (Jordi Martínez,
clown; Monti, august; Claret Papiol,
contraugust) que Ramon Simó ha
dirigit a Petita feina per a pallasso
vell (Sala Muntaner, fins al 10 de
gener). Per cert: aquest gener,
atents al festival Pallassòdrom:
http://pallassodrom.blogspot.com.
Pepa Plana hi estrena Penèlope.a
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