
L’ANTIC
TEATRE I LA
NECESSITAT

L’Antic Teatre, el petit escena-
ri-bar-terrassa del barri de
Sant Pere de Barcelona, reo-

bre avui les portes ambApatches,
peça de la companyia formada per
Noemí Laviana i Raquel Labrador,
que mescla dansa i noves tecnolo-
gies. Un muntatge que subratlla la
línia que seguirà el teatret en els
propers anys, després de passar-
ne tres reconstruint-se. Un període
que, com diu Anna Rovira, copro-
gramadora amb la infatigable Se-
molinika Tomic, els ha servit per re-
pensar molt com es volen adreçar
al públic. En resum: més informa-
ció, més innovació i menys teatre
social.

Avantguarda? Contemporaneï-
tat? Aquests són dos conceptes
que va fer servir ahir un crític il·lu-
minat, dels que diuen el que és bo
i el que és dolent, per parlar de la
programació de l’Antic Teatre,
sense saber que de vegades es ba-

rallen, ja que l’un no porta a l’altre
per se. Schönberg i Stravinsky van
ser contemporanis, però el primer
es va situar en l’avantguarda i el
segons en el classicisme, en una
època en què gairebé tot era
avantguarda. Qui era més avant-
guardista? No són contemporanis
Josep Maria Benet i Jornet i Carlüs
Padrissa? Avui, per exemple, el te-
atre naturalista no representa ni un
20% del que es duu a escena a
Barcelona i, després de John
Cage, Carles Santos, La Fura dels
Baus o Robert Lepage, és difícil dir
que mesclar vídeo, moviment i
text sigui avantguarda. La innova-
ció és una altra cosa.

La reforma de l’Antic Teatre ha
costat a les administracions
450.000 euros. És una feina ben
feta, perquè el debat que propo-
sen Tomic i Rovira és molt impor-
tant en una ciutat on no sobra el
risc d’un grup de gent que ha
donat la vida per mantenir un
espai imprescindible. El millor de
l’Antic Teatre no és la vocació
avantguardista o contemporània,
sinó tenir les portes obertes a tot
allò que bull al món de la creació.
Els trobàvem a faltar.a

De gira

El Museu del Temps
Manresa

dQuins tresors amaga el
museu del temps? La com-

panyia valenciana Albena Teatre,
amb direcció de Fernando Ber-
nués i Laura Useleti, ens proposa
una excursió per un museu que
existeix realment i que es troba,
com alguns records enterrats en
la infantesa, amagat sota terra
per tot el món.
Kursaal.
Avui (a les 18 h i a les 20 h) i
demà (a les 12 h i a les 18 h)

Ismene. Germana
d’Antígona
Igualada

dEl director rus Boris Ro-
tenstein i la seva compa-

nyia Perestroika-A-Tak oferirà
aquest text de Iannis Ritsos, una
producció que dóna veu a Isme-
ne (interpretada per Mercè Ma-
naguerra) perquè revisi el seu
paper en la història i es presenti
amb totes les seves contradicci-
ons davant el públic.
Teatre de l’Aurora.
Avui (22h) i demà (19 h)

Nadal a Cals Cupiello
Reus

dUna comèdia costumista
de l’italià Eduardo De Filip-

po protagonitzada per una famí-
lia de classe mitjana-baixa. Pep
Cruz, Bruno Oro, Marissa Josa,
Màrcia Cisteró, Ramon Vila, Car-
les Martínez, Jordi Coromina,
Noël Olivé i Joan Arqué formen
el repartiment d’aquesta comè-
dia, ambientada en un piset de
Nàpols durant les dates de
Nadal.
Teatre Fortuny.
Avui (21 h)

El encuentro de Descartes...

L’últimmuntatgedirigit i protagonitzat per JosepMaria
Flotats s’estrenaaCatalunyaavui a les22.00hal teatrede
Blanes.Demà tambéespodràveurealTeatredeSalt. Imés
tard, al Lliure.

E
l 24 de setembre del 1647 el racionalista Descartes
va mantenir una llarga conversa amb el jove empi-
rista Blaise Pascal. D’aquella trobada no en va que-
dar cap testimoni ni document. Tot i així, 338 anys

més tard, el dramaturg Jean-Claude Brisville es va atrevir a
fer-ne la seva particular versió. Ara el director i actor Josep
Maria Flotats ha decidit portar-la a escena. Ell es posa a la
pell de Descartes, mentre que Albert Triola interpreta Pas-
cal. L’obra deixa clar l’admiració que sentien l’un per l’altre,
però també la seva contraposada manera de descobrir l’es-
sència de la vida. Flotats assegura que la tasca més dura ha
estat el treball del text, que li ha comportat més de cinc
mesos de feina. Deixa clar, però, que l’obra, malgrat la com-
plexitat del tema, és per a tot tipus de públic i amb un argu-
ment fàcil de seguir. Després de Salt, l’espectacle farà tem-
porada al Teatre Lliure de Barcelona, on Flotats torna des-
prés de 32 anys. a Elisabet Escriche (Blanes)

‘Off’

Flotats
aterra a
Blanes

El món de les dones
Quadern de Teatre

Núria Espert
va obrir un
camí que
després
han seguit
(o poden
seguir) dones
més joves AVUI

N
otícia confirmada: Carol
López és ja la nova direc-
tora artística de La Villar-
roel. Rumors: Carlota Su-

birós i Carme Portaceli podrien ser
a la terna de possibles candidats a
dirigir el Teatre Lliure. El futur és de
les dones? Les estadístiques de
control de paritat que elabora el
Projecte Vaca podrien esmorteir
qualsevol indici d’optimisme. Un
cop s’entra en el terreny de la
gestió, el percentatge de presència
femenina cau de forma notòria.

Si al cercle daurat dels despat-
xos encara queda
molt terreny per
guanyar, al cercle
d’argent de la
creació el pano-
rama no és tan
desolador. No par-
lem d’actrius.

Aquesta llista ja s’ha
aplaudit en moltes oca-

sions. Ara convé recordar
la significativa nòmina

d’autores, directores i
promotores que mar-

ca la personalitat específica del

teatre català. Potser el col·lectiu
més conscienciat és el reunit al
Projecte Vaca (val la pena consultar
la Vacateca, el seu arxiu d’autores),
però són les individualitats –soles o
en companyia– les que deixen des
de fa dècades la seva empremta en
la direcció d’escena, la dramatúrgia
i la docència del país. La direcció
artística d’un teatre és un territori
encara per normalitzar, tot i que
existeixen antecedents referencials,
com el pas de Núria Espert entre
l’any 1979 i el 1981 pel Centro
Dramático Nacional.

Tot i que l’entrada en l’alta gestió
cultural és necessària, s’ha de valo-
rar sobretot el treball realitzat des
de les iniciatives personals, des de
la discreta perseverança en projec-
tes que no tenen el focus mediàtic
al damunt. Exemples com l’impuls
de Portaceli a la Factoria Escènica
Internacional (FEI) a la Nau Ivanow,
les produccions teatrals posades
en marxa des de Q-Arts Teatre, li-
derat per Mercè Anglès i Anna
Güell, la complicitat entre la com-
panyia Dei Furbi i la directora Gem-
ma Beltran, i la irreductibilitat de

Simona Levi i Semolina Tomic al
capdavant de l’agitació cultural de
Conservas i L’Antic Teatre. Són
aventures que neixen del conven-
ciment personal, d’una consciència
íntima que, sorprenentment, des-
prés no apareixen reflectides als
fòrums que, en principi, haurien de
tenir-les en compte i reivindicar-les.

Per establir un llistat aproximat
de directores catalanes –amb tots
els oblits imperdonables– s’ha d’a-
cudir a la dispersió de les biografies
personals. Ni el Projecte Vaca ni
l’Associació d’Actors i Directors
Professionals de Catalunya ofe-
reixen una relació completa de do-
nes que manen en la direcció d’es-
cena. La majoria combina la direc-
ció amb la interpretació, com ara
Sílvia Munt, Rosa Maria Sardà, Car-
me Sansa i moltes altres. En signi-
ficatius casos sobresurten en totes
dues disciplines. El públic pot guar-
dar memorables actuacions de
Marta Angelat, Lurdes Barba i Rosa
Novell, i també evocar l’aplaudi-
ment a les posades en escena que
duien la seva firma. Triomfs per
partida doble que –per mèrit seu–

solen repartir-se en diferents títols.
Gran actriu en una obra dirigida per
un altre/a, gran directora en un al-
tre projecte amb altres actors. Són
minoria les que sols es dediquen a
dirigir: entre d’altres, López, Bel-
tran, Portaceli, Teresa Vilardell i
Magda Puyo, responsable –per
cert– de bregar amb la decadència
induïda del Festival de Sitges i ges-
tionar el seu buscat final. Direc-
tores full time amb incursions en
l’escriptura i l’ensenyament.

Dones que actuen, dirigeixen els
que actuen i imaginen paraules per
als que actuen. Si interessant és re-
passar i reflexionar sobre el nom-
brós grup de directores d’escena,
és ineludible reconfirmar que la
dramatúrgia contemporània cata-
lana és un assumpte seriós que va
més enllà del gènere. N’hi ha mol-
tes, però per la seva presència con-
vé esmentar Mercè Sarrias, Victo-
ria Spunzberg, Beth Escudé, Marta
Buchaca, la mateixa Carol López i,
per descomptat, Lluïsa Cunillé.
Cunillé: tot està dit. Amb ella hi ha
totes les que hi són, encara que no
hi siguin totes les que hi ha.a

Juan Carlos Olivares

Andreu Gomila
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