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El músic de
Prefab Sprout
triomfa ara amb
un disc rebutjat
per Sony el 1993

L’èxit
musical
de Paddy
McAloon

Les peces de
Gabriel i els
colors de
Chancho es
troben a Volart

Diàleg
entre
escultura
i pintura

LaPuntualambneons
Dimecress’estrenaalTNCunanovaversióde ‘L’aucadel senyorEsteve’,dirigida
perCarmePortaceli, dramatúrgiadePabloLey iunbonrepartimentcoral

Teresa Bruna
BARCELONA

“L’auca del senyor Esteve
va ser l’escollida per obrir el
TNC l’11 de setembre del
1997. És un text de referèn-
cia de la nostra cultura, vaig
creure que era hora de pro-
posar el retorn renovant la
tradició. És la primera vega-
da que repetim obra”, pun-
tualitza Sergi Belbel, direc-
tor del teatre. Va pensar en
Carme Portaceli com a di-
rectoraiambPablo Leycom
a dramaturg: “Sabia que la
Carme ho faria d’una mane-
ra interessant, àcida, pu-
nyent i lligada a la realitat
del seu temps”.

Pel que fa a la dramatúr-
gia, Pablo Ley parteix de la
novel·la: “És més extensa,
no tan costumista i més
dura. És una crònica de la

menestralia que Rusiñol, en
fer ell mateix la versió tea-
tral, va suavitzar perquè li
convenia ser complaent
amb la burgesia”, explica.

El dramaturg ha despla-
çat l’acció als anys anteriors
al franquisme, Guerra Civil
i pre-Transició, des del 1923
al 1975. “Quan agafem un
Shakespeare o un Molière,
ningú té cap problema a ac-
tualitzar-los. Quan es tracta
d’un autor nostre, sentim
aprensió, temor, com si no
es poguessin tocar”, explica
Portaceli, tot recordant la
nit en què Sergi Belbel li va
encarregar el projecte. “No
vaig dormir en tota la nit.
Era a Veneçuela. Però des-
prés vaig veure que era un
reptemolt interessant ique,
acompanyada amb el meu
equip habitual, em sentiria
molt recolzada”.

L’equip el formen els ac-
tors David Bagès, Manel
Barceló, Gabriela Flores, Al-
bert Pérez, Neus Bernaus,
Carme González, Llorenç
González, Montse Pérez i
Cristina Sirvent; l’escenò-
graf Paco Azorín, innovador
desinhibit amb qui ha com-
partit 28 projectes; Antonio
Belart,nomenys innovador,
que assegura que “la Carme
sempre és capaç de fer-me
treure la meva part més ab-
surda” ielmúsicDaniNel·lo,
que s’acompanya amb “una
formació de luxe” amb qua-
tre músics més provinents
del jazz. “Fem música per al
teatre, no pas un lubricant
que entri entre les escenes.
Fem una immersió molt di-
vertida”, diu. Tots perta-
nyen a la Federació Escèni-
ca Internacional (FEI), amb
seu a la Nau Ivanow, un pro-

jecte en comú per créixer
junts que va engegar fa uns
cinc anys.

L’avi Boris Ruiz
Boris Ruiz és l’únic actor
que no és de la FEI, però ja
haviatreballatambPortace-
li a Mesura per mesura:

“Portava 10
anys al Romea,
tornar amb

ellahaestatmolt important,
l’obra m’era absolutament
igual. Només vaig arrufar el
nas quan em va dir que
seria l’avi”,brome-
ja. L’avi és el
creador de La
Puntual i re-
presenta la ge-
neració més
antiga. El
seu fill, el

Ramon (Manel Barceló), és
el pare del Sr. Esteve, que
mor al segon acte, però con-

tinua sortint: “Descobreix
la vida després d’ell,

com hauria estat
feliç... la seva

dona, la Rose-
ta, parla amb

els morts i es co-
munica amb ell”,

diu Portaceli.

Diferents
generacions
veuran i viuran la
vida des de darrere
el mostrador de la
merceria
■ DAVID RUANO

Boris Ruiz és l’avi,
la primera generació
de La Puntual ■
CRISTINA CALDERER
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Mentre la primera –au-
tèntic recital d’administra-
ció del temps emocional
de Francesc Orella (Johan)
i Mònica López (Marian-
ne)– és un intens relat
sobre la complexitat de la
idea de la parella i els seus
mecanismes de supervi-
vència i destrucció, la se-
gona és un desmanegat
psicodrama llastat per
unes actuacions –tret de la
d’una magnífica Marta An-
gelat– que estan lluny de
la treballada naturalitat
d’Orella-López.

Dos Bergman en un i
només un està a l’altura
del mestre. Angelat ha
sabut situar la parella
Orella-López –habitants
d’una delicada esceno-
grafia d’aconseguits aires
escandinaus, sense que
sembli Ikea– en una foto-
grafia que els aïlla de la
resta dels personatges
que apareixen a la pel·lí-
cula original. Escenes ex-
clusives de parella. Ningú
més perquè res no per-
torbi la dolorosa sinceri-
tat d’aquest encontre de
dos éssers sustentat en el
desencontre, basat en la
mentida de l’statu quo en
les relacions de parella.
Una confessió en canal
que els dos intèrprets ac-
cepten amb la humilitat
del seu gran talent.

Escenes d’un matrimoni /
Sarabanda
D’Ingmar Bergman.
TNC, 26 de gener.

Ingmar Bergman té un
avantatge: és un autor
que creu en la paraula; i

un desavantatge: la seva
obra fílmica es fonamenta
en el rostre. Quan el primer
pla apareix misteriosa-
ment en un escenari sense
la solució fàcil de la càme-
ra i la pantalla, alguna cosa
extraordinària es produeix
entre l’espectador i l’intèr-
pret. Un zoom que s’activa
i es desactiva en la desi-
gual adaptació escènica
d’Escenes d’un matrimoni
/ Sarabanda que ha dirigit
Marta Angelat al Teatre Na-
cional. Un díptic que a l’es-
cenari del Nacional té
l’efecte d’una dutxa esco-
cesa, malgrat que el pai-
satge i el to siguin cent per
cent suecs.

Tot i que els personatges
centrals d’Escenes d’un ma-
trimoni –Marianne i Johan–
es tornen a trobar trenta
anys més tard a Sarabanda,
no es pot parlar en propie-
tat de la conclusió d’una
llarga història sobre la inti-
mitat entre un home i una
dona. Sarabanda es dedica
a disseccionar les relacions
paternofilials (Johan-Hen-
rik, Henrik-Karin). Per tant,
no s’entén la necessitat de
ficar-se en la titànica tasca
d’unir els dos guions en una
llarga nit de teatre. Dubte
que potser finalment
només es planteja pel fort
desequilibri interpretatiu
entre Escenes d’un matri-
moni i Sarabanda.

Crítica teatre

Calor i fred

JuanCarlos
Olivares

Altres personatges són la
minyona, una llibertària
que passa paquets, la
Maria, una ideòloga que
sembla sortida de l’Opus
Dei, la Tomaseta –la dona–
i el Ramonet –el nen–...
“Hem intentat que cada
personatge tingués un en-
caix històric ben documen-
tat. I de fons hi ha les entra-
des de Franco a Barcelona,
les seves trobades amb ca-
pellans”, explica Pablo Ley.
L’assessor històric ha estat
Jordi Font “que ho sap tot”.

Fugint del naturalisme
Carme Portaceli ja en fuig
per norma, del naturalisme,
però en una obra com
aquesta, tan encaixada en
una merceria, té molt de
mèrit. “Ho hem fet amb res-
pecte, la meva mare tenia
una merceria, hi vaig créi-
xer i em sento molt vinculat
a la història”, diu Ley.

Paco Azorín, potser el
que fa més evident el canvi
d’ambient, explica que “és
un espai gens convencional
ple de coses en moviment,
que pot passar de l’interior
a l’exterior en cinc segons.
Té el punt brechtià de ser
prop del públic i els músic
són al fossat, recordant un
cabaret. El dispositiu escè-
nic ha de donar ritme per-
què la vida passa i això s’ha
de notar”. ■

Hi ha un fort
desequilibri
interpretatiu
entre ‘Escenes...’
i ‘Sarabanda’

Entrevista: David Bagès Interpreta un
Senyor Esteve de l’època franquista

David Bagès es transforma en el prototip del botiguer català creat per Rusiñol ■ CRISTINA CALDERER

“CarmePortaceli
etmarca
autopistes”

T.B.
BARCELONA

L’hem vist créixer des d’aquell Plàstic a la
televisió dels 80, i ha crescut molt bé. El seu
camí al teatre és tan extens com coherent.
Ha treballat amb directors que opten per la
proximitat, pel risc i pel respecte a l’actor,
com Àlex Rigola, Hermann Bonnín, Marta
Angelat,ToniCasares,RamonSimó... i tret-
ze vegades amb Carme Portacelli. Tot i que
l’obra és coral, perquè cada actor és una ge-
neració o un prototip històric concret, en
David és el mític Sr. Esteve de La Puntual.

És el botiguer per excel·lència, oi?
Sí, però no només això. Quan Rusiñol es-
criu l’obra hi ha un gran canvi a Catalu-
nya. Neix la classe mitjana de la qual neix
la burgesia que després governarà el país i
tindrà el poder. El Sr. Esteve és víctima de
les generacions que el precedeixen. És
molt disciplinat, només viu per al treball i
–tal com passa amb els modernistes i nou-
centistes– la generació que està represen-
tada pel seu fill li planteja dubtes existen-
cials sobre aquests valors tan tradicionals.

I com els resol?
Gràcies a aquest xoc generacional s’adona
que no ha viscut, però no se’n fa mala
sang, perquè va fer el que li deien. Però de-
mana al seu fill que visqui, ja que ell no ha
pogut. Ja que ha guanyat diners perquè el
seu fill en tingui, li demana que no es deixi
portar per aquesta mena d’esclavisme so-
cial. Que visqui com vulgui i on vulgui, on
pugui expressar-se com a persona.

Entren cronològicament les generacions?
L’obra de Rusiñol va des del naixement
fins a la mort del Sr. Esteve i, com que està
traslladada d’època, comença el dia en què
Primo de Rivera va proclamar la dictadura
des de Barcelona, el 23 de setembre del
1923, i acaba el 20 de novembre del 1975,
amb la mort de Franco. Comença amb un
plantejament del que passa al país i arren-
ca amb l’entrada de les tropes franquistes

a Barcelona el 1939. Llavors fa un retrocés
en el temps i se situa en el naixement del
Sr. Esteve. A partir d’aquí evoluciona cro-
nològicament a través dels personatges.

Hi surt la botiga?
Esclar, i el mostrador. Respectem els es-
pais, fins i tot els exteriors, si és possible.
A la novel·la hi ha l’escena de quan l’Esteve
va a la Muntanya Pelada, que és on van els
obrers, hi ha festa, porrons, gent llicencio-
sa, lleugers de roba... Com que a l’època en
què la situem ja no existia aquest lloc
(entre el turó del Guinardó i Horta) doncs
el portem a la platja. També hi surt l’Um-
bracle de les Plantes Tropicals, que substi-
tueix uns jardins que tampoc hi són.

Dius que l’actor ha de ser artista...
Els actors sempre aportem la nostra ges-
tualitat, però si puc, m’agrada aportar so-
lucions, conceptes, idees... La Carme és
una directora que sap escoltar i escolta
molt bé. Com tots els directors, et marca
un camí, vol dir que tu ets el que camines i
portes l’empenta. Però així com n’hi ha
que marquen passarel·les, ella marca au-
topistes. Et mous amb llibertat, tens
espai. No pots sortir del camí, però el pots
seguir a la velocitat que creguis idònia.

Amb Portaceli sempre fèieu obres intimis-
tes. Aquesta és grossa!
No et pensis. Vam fer El rei Lear i érem 15
persones. A Retorn al desert també érem
força. A Salinger, dedicada al que precisa-
ment acaba de morir, també. Potser sí que
li agraden les obres petites, però no et sé
dir si és perquè no té més remei, per falta
de mitjans o perquè no es pot, com a la
Nau Ivanow, que no n’hi cabem gaires.
Aquesta vegada ens ho podem permetre, i
amb mitjans. Està molt bé.

Vas envellint, suposo?
D’edat, sí. Del 23 al 75 passen uns 52 anys,
però no envellim amb de maquillatges,
potser algun vestuari, però no es repre-
sentatiu de l’edat.

Cristina Sirvent interpreta
‘la Guerrillera’ ■ DAVID RUANO


