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Lluís Vidal
interpreta
Mompou

La cantant
ofereix un recital
superb
al gran temple
de la cançó

Bonet
‘purifica’
el Palau

El pianista de jazz
ofereix avui un
concert que
rellegeix l’obra
del compositor

El Teatre Lliure estrena avui l’ambiciós ‘Dictadura-
Transició-Democràcia’, una anàlisi a quatre veus

Teresa Bruna
BARCELONA

El títol, així com el cartell
Andy Warhol que llueixen
les banderoles dels carrers
amb les cares de Franco,
Suárez, Tarradellas i Felipe
González, poden fer pensar
que es tracta d’un conglome-
rat polític. Doncs no: “El tea-
tre polític com el que feia
Peter Weiss pertany a una
altra època. La nostra finali-
tat no ha estat fer documen-
tació històrica. És un joc que
recull reaccions molt diver-
ses de quatre moments con-
crets”, diu Xavier Albertí,
que amb Lluïsa Cunillé ha
creat i dirigit Dictadura 1
(1962). La seva és la prime-
ra part de les quatre –de 20
minuts cada una– que for-
men l’apassionant experi-
ment proposat per Àlex Ri-
gola (director del Lliure) ara
fa un any. Segueixen Dicta-
dura 2 (1968), creació de
Roger Bernat; Transició
(1978), escrita i dirigida per
JordiCasanovas, iDemocrà-
cia (1989), de Nao Albet i
Marcel Borràs.

L’experiment consistia a
fer que cada dramaturg o
equip fes una creació de te-
màtica lliure sobre el mo-
ment sociopolític que es
vivia quan va néixer. “Els de-
manàvem que en parlessin
des de la distància, fent-ne
una anàlisi molt objectiva, ja
que directament no ho van
viure”, explica Rigola. El re-
sultat és molt engrescador:
“No només es nota l’estil de
cadascú sinó que els distin-

giríeu entre 40 altres direc-
tors, de tan fidels que han
estat a la seva línia”, afegeix
Rigola, visiblement cofoi.

Cada equip ha escollit dos
actorsde lasevaedatactual i
ha disposat de 8 en total
“que han actuat amb idèntic
rigor a totes les peces”, pun-
tualitza Rigola. L’equip tèc-
nic (vestuari, escenogra-
fia...) és el mateix a totes les
obres. Els muntatges s’han
preparat a la Sala Fabià
Puigserver, que estrena una
disposició escènica que en-
cara no s’havia provat: s’ha
dividit en tres espais i el pú-
blic s’ha de desplaçar de l’un
a l’altre en canviar l’obra. Al
final, l’espai Albertí/Cunillé
es torna el Nao/Borràs. Amb
aquestes noves caixes escè-
niques, que es tornaran a
utilitzar al cicle Radicals
Lliure, la sala tindrà un afo-
rament de 220 espectadors.
S’ha de comptar amb prop
de dues hores d’espectacle.

Dictadura I (1962)
Xavier Albertí i Lluïsa Cuni-
llé parlen de petits canvis
que es produeixen a la mei-
tat del franquisme i que per-
meten albirar una apertura
molt discreta. Situa l’acció
en un pis de l’Eixample on
una dona de les primeres a
tenir tele (Lina Lambert)
lloga cadires per veure Bo-
nanza, Rin Tin Tin, Perry
Mason... Aquell dia toca el
Festival de Benidorm i hi
actua Raphael. Coneixerem
en Llibert (Jordi Figueres),
que va fer el canal del Gua-
dalquivir en treballs forçats;

laMariaLluïsa,unaputaem-
barassada (Clara Cols); un
exmossèn comunista (Juan
Navarro) que deixa el clero
perquè “li agrada més tocar
cossos que hòsties”; Agnès
Mateus, secretària; Nao
Albet, el fill, que toca la gui-
tarra i passa els estius als ta-
blaos de Lloret amb barret
mexicà intentant lligar-se
les sueques. Marcel Borràs i
Biel Duran són els dos més
conscienciats políticament.
Hi ha picades d’ull a Viridia-
na, al cinema de Berlanga i
Marisol, entre d’altres. “L’ar-
ribada de la 6a Flota va pro-
vocarquesorgissinespies;es
va intentar entrar a l’OTAN
i va néixer l’eslògan Spain is
different”, diu Albertí.

Dictadura 2 (1968)
L’experiència de Roger Ber-
nat ha estat una croada: re-
produir el concert que Rai-
mon va fer a la Universitad
de Madrid l’any 1968 i trans-
portar el públic actual a
aquella situació. “Hi van as-
sistir6.000persones,moltes
més de les que anaven a la
Uni,vasermolt important!”,
explica l’autor, que ha canvi-
at l’ajudant de direcció per
l’assessor històric Pablo
González Morandi. “Però
ens vam trobar que no exis-
tia àudio, perquè els tècnics
van tenir una allau tan gran
de gent demanant-lo que es
van espantar i el van destru-
ir”. Van començar una “in-
sospitada recerca detecti-
vesca” fins a trobar una
cinta de qualitat pèssima:
“El meu compromís ha estat

No és la primera vegada que
treballa amb Lluïsa Cunillé.
Han signat junts Troilus i Cres-
sida, El duo de l’Africana, As-
sajant Pitarra, El bordell,
PPP..., bé en qualitat de coau-
tor o bé de director. Albertí és
un gran investigador històric
que té la virtut de presentar-
ho de forma popular. A Dicta-
dura I utilitza tant la sangria
imbevible com el discurs de
l’Academia de Alféreces Profe-
sionales. Reconeix que és el
gran: “L’any que naixien en
Marcel i el Nao jo estrenava el
primer espectacle. Vaig néixer
professionalment quan ells ho
feien de manera vital”, diu.

Xavier
Albertí

Unahistòria
d’Espanya

Roger Bernat ha passat per di-
verses etapes buscant nous
llenguatges. Darrerament
està interessat en els experi-
ments amb públic o no profes-
sionals que utilitza com a ac-
tors, com fa a Domini públic,
Rimuski, Das Paradies Experi-
ment, Pura coincidència... Dic-
tadura II és fidel a aquesta
línia. Del conjunt de l’experi-
ència pensa que “els últims
anys les arts han tendit al con-
tingut fluix i a donar
l’excel·lència a la tècnica. Els 4
creadors han passat de mane-
ra secundària per la política.
Això vol dir molt del que s’està
fent en aquest moment”.

Roger
Bernat
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Mirador Andreu
Gomila

El teatre,
la societat
i el bany

“Si la gent vol veure només
les coses que pugui en-
tendre, no hauria d’anar

al teatre. Hauria d’anar al bany”.
Aquesta frase de Bertolt Brecht ha
servit d’excusa massa vegades per
proposar coses, des de dalt d’un
escenari, totalment inversem-
blants, per no dir estúpides, però
és una veritat com un temple. Una
de les funcions del teatre, com a

forma d’art, és suggerir, fer volar la
nostra imaginació. Però també té
una funció social, política, i Brecht
la va exercir sempre que va poder,
encara que, comunista ell, fes
anuncis a finals dels anys 20 per a
companyies automobilístiques
amb l’únic objectiu que li regales-
sin un cotxe, com explica Elias Ca-
netti a les seves memòries.

Una de les missions del teatre

és interpel·lar el públic del seu
temps. I aquí sembla que sols es
vulgui fer a través de la rialla,
l’evasió pura i dura. Doncs, no. El
teatre –el cinema, la literatura, l’art
plàstic– ha d’analitzar i interpretar
la realitat social i política, i aquí
solem fugir de tot el que pugui
provocar coïssor. Algú serà capaç
de filmar un Il divo, una Gomorra?
Posar la classe social i política a

l’infern, enfrontar-la a la pròpia
misèria. Ho van fer Els Joglars, i
pocs més. D’aquí la importància
del projecte engegat pel Teatre
Lliure amb aquest Dictadura-Tran-
sició-Democràcia. Sort que hi ha
algú que fa la seva feina, almenys
sobre el paper. Esperem que au-
tors i directors no hagin tingut por.
Per cert, que ningú esperi veure el
Lliure convertit en un excusat.

Elfotògraf
RosRibas,
premiMax
delacrítica

Redacció
BARCELONA

El fotògraf barceloní Josep
Ros Ribas, fundador del Te-
atre Lliure de Barcelona el
1976, ha estat guardonat
amb el Premi Max 2010 de
la Crítica. “Les seves ins-
tantànies han estat i són la
memòria visual de l’escena
espanyola, amb les quals
ha atrapat la fugacitat d’un
instant, una mirada o una
acció per al record”, va ex-
plicar ahir el jurat en una
decisió que posa de mani-
fest la importància de les
imatges del fotògraf en la
difusió del teatre barceloní.

Ribas està considerat
“imprescindible” per molts
dels directors amb els quals
ha treballat, entre els quals
destaquen Georges Lavau-
dant, Tomaz Pandur, Àlex
Rigola, Calixto Bieito, Ge-
rardo Vera, Mario Gas,
José Luis Gómez, Lluís Pas-
qual o Patrice Chérau.

“Malgrat aquest paper
que podria suposar-se se-
cundari, d’estar sempre
amagat darrere la seva cà-
mera fotogràfica i colar-se
entre les bambolines i als
assajos, és un dels actors
protagonistes en la història
del teatre espanyol actual”,
assenyala el jurat d’aquests
premis en un comunicat.

Cerimònia a Madrid
El premi Max 2010 de la
Crítica és una de les quatre
estatuetes que es lliuren
per designació directa en la
tretzena edició dels guar-
dons, al costat del premi
Hispanoamericà, el premi
Noves Tendències i el
premi d’Honor.

Ros Ribas rebrà el guar-
dó en la cerimònia d’entre-
ga de la 13a edició dels pre-
mis Max de les Arts Escèni-
ques el pròxim 3 de maig al
Museu Nacional Centre
d’Art Reina Sofia.

En els anys anteriors, el
guardó ha recaigut en Mes
de Dansa (2009); Primer
Acte (2008); Vicente León
(2007); i Xarxa de Teatres
Alternatius de l’Estat Espa-
nyol (2006). ■

que arribés al públic de la
manera més neta, aconse-
guir que es pensi que és en
aquell concert i generar l’eco
que uneix l’any 1968 amb
l’actualitat”, diu Bernat.
Fidel al seu estil ha intentat
prescindir de tots els actors.
“Només m’he quedat amb
l’Agnès Mateus com presen-
tadora!”, diu.

Transició (1978)
Jordi Casanovas explica un
parell d’anècdotes fictícies.
“Una inspirada en un pro-
grama de televisió que feia
MontserratRoig,onvanpro-
hibir una entrevista a Josep
M. Castellet perquè les auto-
ritats no el consideraven
apropiat. L’any 1978 les
coses no eren gens fàcils, en-

cara”, diu. L’altra anècdota
la inspira un tiet seu que tre-
ballava a la televisió com a
tècnic. “El dia que va morir
Franco van fer imitacions
de l’Arias Navarro i del dicta-
dor. Va córrer el rumor que
haviaquedatgravat i elperill
que allò representava. En
aquella època es vivia una
crisi tan forta com la d’ara”,
continua. Biel Duran és el
presentador; Lina Lambert,
una directiva de la televisió
pròxima al règim; Jordi Fi-
gueras és un regidor que in-
tenta apaivagar els conflic-
tes amb la censura... “i el
duet Albet/Borràs fan una
sorprenent i tòpica aparició
musical, molt divertida”.

Democràcia (1989)
Nao Albet i Marcel Borràs si-
tuen l’acció en una taverna
d’un poblet del País Basc, on
dos nois de 20 anys, un
basc i un gallec, es troben
per parlar. La intenció dels
joves dramaturgs ha estat
parlar de temes universals
a través dels joves: “Hem in-
vestigat i hem trobat molts
fils que ens podien unir a
personatges de l’època. La
gent jove té inquietuds i des-
encants molt semblants”,
diuen. Però Rigola assegura
que els ha sortit l’època que
tocava: “Parlen del naciona-
lisme, dels GAL, de la
sida...”, diu. “Això nostre és
un thriller polític. La poli hi
és molt present. Crec que el
públic pot sortir amb la re-
flexió que és present a totes
les històries”, diuen els
joves dramaturgs. ■

És actor des de petit –als 11 anys intervé a Full Monty–, però el
que més sobta és que es va iniciar en la direcció als 13 anys amb
la peça de videoart Punch. Season 1 and 2. Amb només 17 anys
escriu amb Marcel Borràs i dirigeix Teenager experience:
Straithen con Freigthen al Radicals Lliure, on repeteixen tots
dos com a directors la passada temporada amb Guns, childs and
videogames. Ha estat dirigit per Rodrigo Garcia, Àlex Rigola, Ca-
lixto Bieito, Roger Bernat, Ventura Pons... Ara mateix està de
bolos amb Els nois d’història. I toca el piano perfectament!

Nao Albet

Com el seu amic, té una dilatada carrera com a actor. Ha treba-
llat molt amb Pere Planella i darrerament ha fet Germanes, de
Carol López. Va conèixer en Nao a Tot és perfecte, de Roger Ber-
nat, i des de llavors fan creacions junts.Democràcia ha signifi-
cat tenir regles per primer cop: “Les altres dues obres les vam
fer amb l’esperit de divertir-nos, a la nostra manera, sense ta-
llar-nos i deixant que se’ns en anés l’olla. Aquí podem dir el que
pensem posant-ho a la boca dels actors, que som nosaltres. No
hem renunciat a ser honestos amb nosaltres mateixos”, diu.

Marcel Borràs

Fundador de la companyia
Flyhard, és autor i director
d’una vintena d’obres. Per a
ell, l’experiència durant la cre-
ació de Transició “era com
participar en una petita gim-
cana que et situa en anys dife-
rents, amb gent molt activa
compartint el viatge”. Es pre-
gunta quines emocions van
aturar una generació que
volia canviar-ho tot i que “es
va tirar enrere i va rebaixar les
expectatives per quedar-nos
amb el que tenim”. Té respos-
ta: “La meva aposta és l’amor.
Tothom que s’equivoca és per
amor. Si la transició estava
equivocada va ser per amor”.

Jordi
Casanovas

FRANCESC MELCION
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