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L’Arts SantaMònica acull per primera vegada la visió poè-
tica del pintor Julio Vaquero (Barcelona, 1958), amb una
exposició de pintures que repassenels últims cinc anys de
la trajectòria de l’artista. Vaquero té una visió estremido-
ra de la pintura: la desprèn del suport habitual i la utilitza
per construir objectes tridimensionals. El pintor ha estat
considerat l’altre artistamés destacat en el panoramadel
realisme, després d’Antonio López. ’LA FI DE LES APAREN-

CES’.ARTS SANTAMÒNICA: D’11 A 21H, ENTRADA LLIURE.
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Nit de rumba i pop aBadalona

El piano deBarryDouglas

Titelles i teatre 2.0

Roxanne, de 95 anys, troba una antiga carta; viatjarà al
passat a través dels objectes i les olors que recordamal-
grat l’Alzheimer. Ambaquestmuntatge, el Teatre del Ra-
val inaugura lamostra deTeatre 2.0. ‘ROXANNE I CYRANO.

RECORDSD’UNAABSÈNCIA’. TEATREDELRAVAL: 21H, 10€.

Els objectes fets pintura

Un triple concert dóna avui el
tret de sortida a les Festes de
Maig de Badalona. La rumba
ballable de La Pegatina, els te-
mes de l’últim disc de Delafé y
las FloresAzules i el grupbada-
loní Rumborrachera animaran
la nit. FESTESDEMAIG.PLAÇADEL

CENTENARI, BADALONA: 23.15 H,

GRATUÏT.

Les escoles de Franz Liszt, Emil Sauer i Arthur Schnabel
hanmarcat la formació del pianista, d’origen irlandès. En
el concert del cicle Palau 100, Douglas interpretarà pe-
ces de John Field, Robert Schumann i Frédéric Chopin.
BARRYDOUGLAS. PALAUDE LAMÚSICA: 20.30H, DE 12A 50€.

CRÒNICA
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‘MésenllàdelsAlps’:
el teatred’estàtuesd’AlbertSerra

El cineasta dirigeix una obra amb cinc actors immòbils tan poètica com dispersa

‘MésenllàdelsAlps’
TEATRELLIUREDEMONTJUÏC

8demaig

No hi ha cap dubte que el director de
cinema Albert Serra és fidel a la seva
manera d’entendre el teatre, tot i que
faci ben poc que ha entrat dins de la
capsamàgica (l’escenari). El seu teatre
vol ser i és –comexplica llarga, llarguís-
simament, a la revistaDDT18 del Tea-
tre Lliure sobre el cicle Radicals– un
“teatre estatuari” ambunes “interpre-
tacions estatuàries”.

Això vol dir queAlbert Serra, queno
s’està de fer d’actor, i la resta d’intèr-
prets fan de la immobilitat del cos un
paradigma d’un discurs teatral basat
en la dicció clara i gairebé neutra, és a

dir, sense cap afectació emocional. I ai-
xò, en unespai escènic tan radical com
lamateixa posada en escena, on no hi
ha elements decoratius o simbòlics si-
nó una forma central (aquest cop un
mur lluminós de fluorescents blancs),
sense referents quedeterminin, a la fi,
les posicions dels intèrprets. És una
idea també aplicada a una il·luminació
de zenitals i canonsque retallen els ac-
tors i actrius en primers plans.

I de què ens parlen aquests cinc
personatges guarnits com al món de
Lluís XIV, perruques arrissades inclo-
ses? Com ja va fer enel seudebut al te-
atre l’any passat, Serra enceta l’espec-
tacle ambunaoberturamusical de cai-
re èpic on dominen els tambors i els

instruments de vent per després pre-
sentar-nos un curiós poeta. Un poeta
que es deleix pels diners que ha acon-
seguit al llarg de la seva vida, imagi-
nem que amb la poesia, i que ara està
tranquil sabent que ningú els hi podrà
prendre. Un poeta (el mateix Albert
Serra) que odia el poeta d’èxit que vi-
atja amb business class i que veu la
llumde la literatura enels fons abissals
on es va estavellar l’avió d’Air France
del qual aquest dies tenimnotícies pel
rescat d’alguns cadàvers i de les caixes
negres. Sembla que Albert Serra o bé
ha introduït el tema en un text que ja
tenia fet o la seva feinahaestat impul-
sivament guiada pels esdeveniments
actuals.

Unmafiós amb càncer de pròstata i
unametge que l’haurà de curar; el mi-
nistre de l’impossible regnat suís que
es lamenta que la llei d’exempció d’im-
postos de successions i dacions no ha-
gi esta limitada als rics, cosa que ha
permès al poeta, després de cinc anys
(prescripció fiscal), protegir els seus di-
ners; un home que assegura que va
provocar un atemptat a l’avió d’Air
France i un rei que parla del seu viatge
a Italià per veureel Papapoblenaquest
narració construïda ambmonòlegsem-
mascarats, de vegades, com a falsos
diàlegs.

Més enllà dels Alps és un text que
busca una poètica pròpia però que re-
sulta grandiloqüent i dispers. Nonega-
rem a la proposta un estrany atractiu.
És l’atractiu de l’artista segur de sima-
teix que porta la sevamirada fins a les
últimes conseqüències. Ignorant, lògi-
cament, que aquestes conseqüències
siguin l’avorriment de l’espectador.
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Albert Serra ha escrit i dirigeix l’estranya ‘Més enllà dels Alps’, on
tambe interpreta un poeta que es deleix pels diners. PERE TORDERA

JULIO VARQUERO

Mor el guionista argentí
de còmic Carlos Trillo

Carlos Trillo, un dels au-

tors cabdals del còmic ar-

gentí, vamorirdiumengea

Londres, on passava uns

dies de vacances amb la

seva dona, l’escriptora

EmaWolf. Trillo, nascut a

BuenosAires el 1943, era

elguionistade lasèrieCla-

radenoche, publicadaa la

revista El Jueves i al diari

argentíPágina12, i dibui-

xada pel barceloní Jordi

Bernet. La seva carreraen

el món dels còmics va co-

mençar a principis dels

anys60a la revista infan-

til Patoruzú. El gran salt a

la historieta adulta el va

fer el 1975ambUn tal Da-

neri, ambdibuixosd’Alber-

to Breccia, i la popularitat

li va arribar amb El Loco

Chávez (1975-1987), una

tiraperaldiariClaríndibui-

xada per Horacio Altuna.

La col·laboració de Trillo

ambAltunavacontinuara

CharlieMoon,Merdiches-

ky, El último recreo i Las

puertitasdel señorLópez.

També va treballar amb

EnriqueBreccia,Domingo

RobertoMandrafina i Car-

losMeglia. El seu talentva

ser reconegut ambel pre-

mi almillor guionistaenel

Salódel CòmicdeBarcelo-

nael 1984 i amb l’Alph’Art

d’Angulemael 1999.


