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El Pont
d’Arcalís,
20 anys
fent folk

Pablo González
defensa que la
clau de tot és un
bon treball
en equip

Torna el
director
titular de
l’OBC

El quintet
celebra
l’aniversari al
Palau repassant
repertori

Teatredemoda
Lesobresdirigidesper JulioManrique iOriolBroggi, i les funcions
delTeatreGoya i laSalaBeckettaixequenpassionsentreelpúblic

Andreu Gomila
BARCELONA

Els teatres de tot Occident
es trenquen les banyes per
trobar nous públics, ampli-
ar el nombre d’especta-
dors, i resulta que a Barce-
lona, en els últims dos
anys, han sorgit tres fenò-
mens dignes d’estudi, a
banda de la consolidació
d’un altre. Potser no tenen
res a veure els uns amb els
altres, ni s’asseurien en
una mateixa taula, però el
cert és que el públic va boig
per veure els espectacles
dirigits per Julio Manrique

i Oriol Broggi, a banda d’ha-
ver-se bolcat de ple en el Te-
atre Goya, l’escenari que va
desvelar Josep Maria Pou el
setembre del 2008. Als an-
típodes del projecte de
l’actor i director hi ha la
Sala Beckett, que omple la
petita sala de butaques
facin el que facin, des d’una
obra d’Enric Nolla a una
altra de Robert Walser.

“Qüestió de fe en el pro-
jecte”, ens diu Toni Casares,
director de la Beckett. A ell
no el deixa de sorprendre
que els espectadors esgotes-
sin el paper de moltes funci-
ons del seu Aquí s’aprèn

poca cosa, o el Product, la
penúltima producció del di-
rector més de moda, Julio
Manrique. “La qüestió és
que si penso en termes de
taquilla, m’equivoco sem-
pre. Aleshores aposto pel
que em sembla més interes-
sant”, afegeix Casares.

Manrique és, amb el per-
mís de Broggi, el director
de moda. Bregat com a
actor al Lliure, des que va
decidir posar-se entre
bambalines amb David Ma-
met i Els boscos, el 2004,
encadena un èxit rere un
altre. L’últim, American
buffalo, del mateix autor

nord-americà, que va ven-
dre totes les entrades de
l’Espai Lliure del 14 de
gener al 14 de febrer pas-
sat. Abans, l’esmentat Pro-
duct, de Mark Ravenhill, i
La forma de les coses, de
Neil LaBute, que ha estat
dos anys en cartell, primer
al Lliure, després de gira i
finalment al Club Capitol.

“Imagino que la fórmula
màgica no existeix. Però el
cert és que molta gent s’ha
divertit amb les nostres
obres. L’avorriment mata
el teatre. I lluitar-hi en
contra ha estat sempre el
nostre objectiu. Potser ens

ha anat bé perquè hem tin-
gut en compte això”, asse-
nyala Manrique. De fet, el
director ha aconseguit
atraure al teatre un tipus
de públic que no n’és assi-
du, sobretot gent d’entre
25 i 35 anys. “Per refe-
rents connectes amb gent
de la teva edat”, diu. I
admet que ha trencat “els
prejudicis” de molts espec-
tadors que veien el teatre
“com una cosa pesada, ar-
tificiosa” i s’hi han acabat
reconciliant.

En aquesta mateixa
línia, tot i que en unes di-
mensions diferents, més
massives, se situa Josep
Maria Pou. L’obertura del
Goya ha dotat la cartellera
barcelonina d’un cert aire
londinenc, de West End.
Ell, orgullós de fer teatre
comercial sense cometes,
només es va proposar una
cosa: “Fer teatre de quali-
tat que arribi al màxim
nombre de públic”. Una
fita que ha assolit amb es-
creix amb quatre muntat-
ges de producció pròpia
(Els nois d’història, La
vida por delante, Un

“L’avorriment
mata el teatre.
I lluitar-hi en
contra ha estat el
nostre objectiu”,
diu Manrique

‘American Buffalo’,
de Julio Manrique,
és un dels grans èxits de
l’any ■ FRANCESC MELCION
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Mirador Lluís
Llort

Juanjo Sáez se
psicoanalitza Fa poc vaig comentar una

novel·la gràfica i autobio-
gràfica. Avui insistiré en el

gènere, tot i que en aquest cas
també és una recopilació de tires
ja publicades i algunes d’inèdi-
tes: Yo, otro libro egocéntrico de
Juanjo Sáez (Reservoir Books).

Sáez manté amb més precarie-
tat de la imprescindible la feina
de fer tires còmiques per a prem-

sa, entre d’altres encàrrecs, com
ara la sèrie d’animació Arròs
covat, que d’internet ha saltat al
33 i que tindrà segona tempora-
da. Juanjo Sáez va accedir a la po-
pularitat gràcies a Viviendo del
cuento (2004), un compendi de
tires i reflexions en què carregava
contra els moderns amb un espe-
rit crític magnífic, estil naïf i des
del punt de vista de 10 anys d’ex-

periència com a il·lustrador. Des-
prés el va seguir El arte (2006),
més ambiciós i no tan rodó com
l’anterior, potser perquè ja no
puntuava el factor sorpresa.

A Yo, narra les seves fílies i fò-
bies sobre la creació artística,
d’una manera obertament psico-
analítica amb la qual ho qüestio-
na i justifica tot (i aquesta anàlisi
també està argumentada). És

com jugar a billar americà amb
totes les troneres tapades. Sem-
pre guanyarà l’autor. Però no es
tracta de guanyar, sinó d’acompa-
nyar Sáez per un recorregut vital
tan sincer i despullat, tan autocrí-
tic i alhora lúcid i exhaustiu, que
t’empeny a felicitar-lo. O és un
bon paio perdut en un paisatge
existencialista, o és un mestre de
la farsa. Jo voto per l’opció A.

‘Natale in casa
Cupiello’, d’Oriol
Broggi, ha omplert durant
quatre mesos la Biblioteca
de Catalunya ■ LAPERLA29

marit ideal i Un déu sal-
vatge). I sempre amb per-
centatges d’ocupació supe-
riors al 90%.

Confiança i respecte
Pou creu que els especta-
dors han entès perfecta-
ment la seva fórmula. “A la
primera temporada, al
Goya es va trobar tot el pú-
blic de Barcelona”, assegu-
ra. Ell sap que és potser
l’únic actor d’aquest país
capaç d’omplir un teatre du-
rant setmanes perquè ell hi
surt. Ara, com a director ar-
tístic, ha pogut comprovar
que el fervor que desperta
va més enllà de les seves in-
terpretacions. “Nomésm’ha
preocupat una cosa, i crec
que ho tinc, i m’ho he gua-
nyat al cap dels anys: la con-
fiança i el respecte del pú-
blic. Em trobo gent al car-
rer que em felicita pel
Goya. Trobo dificilíssim
que hi hagi gent que sàpi-
ga qui és el director artís-

tic d’un teatre”, confessa.
Molt a prop del concepte

de teatre popular de Pou hi
ha Oriol Broggi, tot i que ell
gairebé aposta per les
obres manufacturades, ar-
tesanals. El seu Natale in
casa Cupiello va acabar
ahir la seva
exitosa
estada

de quatre mesos a la Biblio-
teca de Catalunya amb una
ocupació del 90%. Abans, ja
s’havia provat amb un An-
tígona, un Rei Lear i un
Hamlet –protagonitzat per
Manrique i que, per cert,
tornarà el 5 de maig– que
també van deixar molta
gent al carrer. Tot i haver-
los fet al mateix refectori
medieval, amb capacitat
per a poc més de 200 locali-
tats, Broggi no creu que
hagi dirigit dos Shakespea-

re petits. “Al Rei Lear
érem quinze actors,
amb un pressupost
de 150.000 euros”,
constata. “Són
obres de petit for-
mat però de
gran ambició. I
crec que a la
gent li agrada
aquesta
cosa artesa-
nal, el bon

teatre
amb
bons
ac-
tors”,
apun-
ta. ■

Broggi admet que a
l’hora de fer Hamlet no li
calia un gran desplegament
publicitari, perquè “saps
que a Barcelona hi ha al-
menys 5.000 persones que
voldran veure-la”. Eduardo
de Filippo és diferent, però
el boca-orella i els dos tre-
balls anteriors a la Bibliote-
ca li han fet guanyar-se la
confiança dels espectadors,
que segurament correran
ara al TNC a veure aquesta
delicada Electra que hi ha
estrenat fa pocs dies.

Teatre Goya, Manrique,
Sala Beckett i Broggi de-
mostren que el públic bar-
celoní té ganes d’impulsar
les propostes ben constru-
ïdes, i que més enllà dels
monstres consolidats de
l’escena local, hi ha un
espai perquè altres reali-
tats teatrals alcin el cap i es
consolidin, des del projecte
massiu de caire anglosaxó
de Pou fins a l’artesania de
Broggi o la trempera meri-
dional mesclada amb la cul-
tura pop nord-americana
de Manrique o la investiga-
ció dramàtica de Casares.
Perquè de públic, n’hi ha. ■

Les xifres

8.200

211.000

100%
d’ocupació va tenir l’Ameri-
can Buffalo que Julio Manri-
que va dirigir al Lliure a pri-
mers d’any. Torna l’1 de juliol

espectadors han vist a la Bi-
blioteca de Catalunya Natale
in casa Cupiello, dirigida per
Oriol Broggi.

persones han passat pel Tea-
tre Goya des de la seva inau-
guració el setembre del
2008.

80,9%
d’ocupació va tenir la Sala
Beckett el 2009, amb ‘Una ciu-
tat brillant’, de Connor Mc-
Pherson, com a èxit destacat.

Josep Maria Pou és
el director del Teatre
Goya ■ DAVID RUANO

Unllibreresumeix
comelsserveis
secretsdelaRDAes
vanfixarambl’autor

Gemma C. Serra
BERLÍN

Que a Günther Grass l’espi-
ava la Stasi és una cosa que
a una ment intel·ligent com
la seva no podia passar des-
apercebuda. Que ho fes amb
la intensitat que s’hi va dedi-
car depassava la seva imagi-
nació.“Tanta passió per se-
guir-medemostraunahistè-
ria només comprensible en
un context de sospita gene-
ralitzada”, va declarar ahir
Grass en la presentació de
Günther Grass im Visier.

Die Stasi-Akte, un resum
dels 2.300 fulls que la Stasi
va aplegar sobre l’escriptor,
des del 18 d’agost de 1961
fins a trenta anys després.
La tasca de síntesi l’ha feta
el periodista Kai Schlüter.

Per a la RDA, Grass va ser
unconspiradordesque, l’en-
demà de la construcció del
Mur, va enviar una carta a
Anna Seghers, presidenta
de l’Associació d’Escriptors
de l’Alemanya de l’Est, qua-
lificant Walter Ullbrich de
“comandant d’un camp de
concentració”. Des d’alesho-
res, va espiar cadascun dels
seus viatges a territori co-
munista com si l’autor que
treia els draps bruts de Kon-
rad Adenauer fos el seu ene-
mic número u.■

Günter Grass, un
subjecte espiat
per la Stasi

Günter Grass es va mostrar ahir sorprès per l’interès que va
despertar en els serveis d’espionatge de l’Est ■ KATJA LENZ/AFP
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