
No són quatre històries as-
sentades, amb personatges
de moltes capes de pensa-
ment que parlen de la difí-
cil i convulsa època del
principi de la dictablanda
(l’entrada dels tecnòcrates
als governs de Franco); de
les conseqüències silen-
ciades del maig del 68 eu-
ropeu, en un Estat espa-
nyol en què els universita-
ris plantegen concerts
atractius per ampliar la
dissidència i establir vin-
cles amb el món obrer;
d’una transició, al 1978,
encara massa verda per
poder entrevistar Josep M.
Castellet a la televisió; o
bé, d’una democràcia en
què es plantegen nous con-
ceptes com els nacionalis-
mes, el paper d’ETA i els
estralls de la sida. Són qua-
tre curtmetratges, explica
Jordi Casanovas. Partei-
xen d’una situació concre-
ta un punt fictícia, però
amb visos de realitat per
bastir tragicomèdies i fer
un retrat personal d’una
generació. També, argu-
menta satisfet el director
del Lliure, Àlex Rigola,
que és un treball que mos-
tra quatre maneres de tre-
ballar d’aquests directors.
Cap d’ells representa la se-
va generació, però es cons-
taten unes diferències que
sabran engaltar un equip
de vuit actors comú. «Una

companyia inusual», acla-
ria Lina Lambert, la vete-
rana que defensa el paper
d’una dona que lloga habi-
tacions a l’eixample i tam-
bé cadires per presenciar,
en una de les primeres te-
levisions de la ciutat, el
festival de Benidorm del
1962 (que guanyaria Rap-
hael). Lambert també serà
la directora de TVE que
censurarà l’entrevista que
pretenia fer Montserrat
Roig, un fet real que dóna
el tret de sortida de la peça
de Casanovas.

Albertí adverteix que, si
algú busca en aquestes pe-
ces una mirada rigorosa i
severa dels diferents mo-
ments polítics de l’Estat
espanyol, en sortirà dece-
but; «el teatre polític és
d’una altra època». Roger
Bernat, però, el matisa (re-
cupera una cinta inèdita
del concert de Raimon a
Madrid el 1968): «Que els
quatre equips de creadors
haguem situat el fet polític
de forma secundària és un
reflex d’un moment.» La
voluntat per unes peces
que es deixen persuadir
per elements populars
com la televisió, la conver-
sa de taverna, la ràdio i un
concert que esdevindrà
mític atorguen al poble
una responsabilitat, que
caldrà valorar si s’ha assu-
mit o no, en la història.

Curtmetratges
vitals a escena

El Lliure planteja un experiment teatral
amb autors de quatre generacions

JORDI BORDES / Barcelona
● Dictadura-Transició-Democràcia és el resultat d’un
encàrrec a Xavier Albertí i Lluïsa Cunillé, Roger Bernat,
Jordi Casanovas, i Nao Albet i Marcel Borràs perquè fes-
sin peces de vint minuts sobre els fets polítics i socials de
l’any que van néixer. El Lliure els ha ajuntat en un pack
pop que s’estrena avui i es podrà veure fins al 2 de maig.

● El complement a aquest serial de curtmetratges és
una antologia de poesia. L’encarregat de la selecció
ha estat Pau Carrió, que confirma la dificultat de la
tria, perquè és una època amb una producció de gran
maduresa, «és una de les arts en què es treballa amb
més rigor i profunditat». Carrió ha optat pels versos
que mostraven millor «la petjada emocional del mo-
ment» rebutjant algunes peces, tot i ser conegudes.
Les sessions poètiques, que es faran els dimarts, es
divideixen en dues èpoques: del 1960 al 1975 (13
d’abril) i del 1976 al 1990 (20 d’abril). Carrió consi-
dera la primera època «més fosca, els poetes treba-
llen en solitud i s’inspiren en fets concrets». En la se-
gona etapa, les reflexions són íntimes i alhora col-
lectives. Carrió també s’ha decantat per barrejar la
poesia catalana amb la castellana, argumentant que,
si en alguna època podia semblar una traïció, ell, que
ha nascut el 1981, exposa: «He viscut amb les dues
llengües i no hi veig cap problema d’ajuntar-les», i es
protegeix afirmant que Gil de Biedma es va cartejar
amb Ferrater o Goytisolo amb Espriu.

Democràcia, de Marcel Borràs i Nao Albet. / ROS RIBAS

La poesia, el contrapunt
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PUBLICITAT

CHOC
Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya

Amb el suport de:

EL JARDÍ DE LA PLAÇA
HA FET FELIÇ 
AQUEST POBLE

Perquè aquest jardí és verd.
Les plantes són sinònim de benestar i qualitat de vida.
Les plantes tenyeixen de bellesa i color els nostres dies.
Les plantes són el símbol del nostre equilibri amb la natura. 
Les plantes són la nostra major riquesa.

Hem d’omplir de verd els nostres balcons, terrasses, jardins i parcs.
A Catalunya, fem créixer el verd.

Informa-te’n a www.choc.cat
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● El fotògraf Josep Ros Ribas, fundador del Teatre
Lliure el 1976, ha estat guardonat amb el premi Max
de la crítica 2010. «Les seves instantànies 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», segons el jurat. Ribas és
considerat «imprescindible» per molts dels directors
amb què ha treballat, entre els quals, Georges Lavau-
dant, Tomaz Pandur, Àlex Rigola, Calixto Bieito,
Gerardo Vera, Mario Gas, José Luis Gómez, Lluís
Pasqual o Patrice Chérau. Ros Ribas rebrà el guardó
en la cerimònia d’entrega de l’edició d’enguany dels
XIII Premis Max de les Arts Escèniques, el 3 de maig
al museu Reina Sofia. / AGÈNCIES

BARCELONA
El fotògraf Josep Ros Ribas rep el
premi Max de la crítica 2010


