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EDUARD MOLNER

Mans lliures a Lluïsa Cunillé. Car-
ta blanca. Patent de cors. Aquest
és el darrer encàrrec de la direcció
sortint del Teatre Lliure, i d’aquí
ve el títol:Carta blanca aLluïsaCu-
nillé. Això vol dir que els especta-
dors que han anat a veure el seu
darrer espectacle al Lliure de Grà-
cia han entrat al teatre sabent no-
més que allò que veurien seria un
espectacle d'aquesta autora. És
una carta blanca atorgada a una
creadora que sempre se l’ha dona-
da, a si mateixa, tot allunyant-se
de la dictadura de la taquilla, o de
la imposició d’un percentatge
d’ocupació políticament defensa-
ble. Seguint els passos de Joan
Brossa, “Conec la utilitat de la inu-
tilitat / I tinc la riquesa de no voler
ser ric”,Cunillé s’ha consagrat a es-
criure teatre des del compromís
que comença per unmateix, sense
desviar atencions a una banda o a
l’altra, sense cedir, volem dir, a les
temptacions en forma de recom-
pensa material o sense parar es-
ment en aquells que s’han acostat
a la seva obra amb una actitud
hipercrítica.
Aquests anys, Cunillé ha estat

dramaturga resident al Teatre
Lliure. Abans de quedar-s’hi ja hi
havia presentat un espectacle sig-
nat amb Xavier Albertí sobre Ità-
lia que enterrava un llegat cultural
formidable, PPP (2005). Durant
l'etapa com a resident ha parlat,
per exemple, de l'Anglaterra de
Blair, una terra d'acollida que cus
a trets homes innocents amb la
pell massa fosca, a la peça La can-
tant calba al MacDonald's (2006),
dirigida per JoanOllé; o també so-
bre el dilemamoral ambquè enca-
rem la relació amb l'Àfrica aAprès
moi, le déluge, un text dirigit per
Carlota Subirós. Però també ha
tractat la realitatmés propera a les
pecesAssajant Pitarra (2007), oEl
bordell (2008), totes dues dirigi-
des per Xavier Albertí.
Cal fer esment de la relació llar-

ga i fecunda entre aquest director,
Xavier Albertí, i Lluïsa Cunillé.
Una relació que va començar fa
molts anys, amb la posada en esce-
na de Libración a la Sala Beckett
(1994). Una relació que, pel que fa
als darrers anys al Lliure, s’ha ma-
nifestat amb un seguit d’especta-
cles que contenien una mirada
contemporània a la tradició. Par-
lem de tradició popular; és el cas

del teatre de Pitarra i les seves ga-
tades que impregnaven l'aire d'As-
sajant Pitarra; o bé el d’El dúo de la
Africana, amb una reelaboració
dramàtica del gènere de la sarsue-
la; i fins i tot el del primer capítol
de Dictadura, transició i democrà-
cia, on feia una relectura del
costumisme.
Ara els espectadors del Lliure

hanpogut veureLaPajerera, el re-
sultat dedonar carta blanca aLluï-
sa Cunillé. El subtítol és explícit:
Espectacle musical de Lluïsa Cuni-
llé i Xavier Albertí basat enmateri-
als històrics del Paral·lel. LaPajare-
ra Catalana és el nom que va re-

bre, en a la primeria, el local que
més endavant seria conegut com
el Moulin Rouge i, a partir de
1939, com El Molino. Sebastià
Gasch o Rafel Moragas expliquen
que la innovació de La Pajarera
consistia a no cobrar entrada i viu-
re de les consumicions. Aquesta
no és una dada qualsevol: trencar
la rigidesa del ritual de passar per
taquilla i seure en una butaca pre-
determinada per passar a veure
l’espectacle amb unes copes a l’es-
tómac, sovint a peu dret, volia dir
que el públic adquiria el dret a dir-
hi la seva. Al Paral·lel s’hi esvaïa la

quarta paret, l’auditori també feia
l’espectacle, amb lloances o crits
de desaprovació. I l'artista que tri-
omfava al Paral·lel era el que se’n
sortia, d’aquest cara a cara.
En una hora escassa d’especta-

cle, La Pajarera repassa més de
trenta anys. Tres dècades que ex-
pliquen l’evolució de les barra-
ques de fira i dels magatzems re-
convertits en locals d’espectacle
en una avinguda que concentraria
l’oferta escènicamésdensad’Euro-
pa. Però això va per sota, i no és
pas elmés important. ALaPajare-
ra tenim la combinació d’un quar-
tet de corda i una cantant exqui-
sits i un repertori de cuplets pen-
sat per encendre els baixos ins-
tints. D’aquesta combinació en
surt una delicatessendivertida, ple-
na de picades d’ullet més o menys
subtils, “Tan solo sabe la chica ha-
cer/ dos sin dilación porque/ hace
un seis y un nueve/ que sale a la
perfección”.
La sopranoMaria Hinojosa, en-

tre cuplet i cuplet parla, per exem-
ple, del seu xicot que es dedica a la
pantomima i interpreta el Tenorio
envers imímica “pluscuamperfec-
ta”; s’aixeca de la cadira i gesticula
els versos de Zorrilla com feien els

Onofri, la companyia demims que
va fer forat a l’Espanyol de finals
del XIX. La Pajarera és escrita,
doncs, per a una actriu que canta,
però que quan només canta també
és actriu. El cuplet, si no és gest,
no és res.
Així, Hinojosa, acompanyada

del quartet de corda, quemartirit-
za a base de moixaines apassiona-
des, a petons, amb insinuacions,
comença flamenca, que és el que
se sentia als cafè-concert de la
Barcelona de finals del segle XIX,
fins que cantants com La Fornari-
na (que encenia l’entrecuix d’un
Josep Maria de Sagarra adoles-
cent), o la Chelito, van desplaçar
l’andalusisme per imposar el cu-
plet sicalíptic, o sigui amb una cla-
ra vocació sexual.
El Paral·lel va ser un mirall de

tot, de la neutralitat a la Guerra
Gran, per exemple, “lo más triste
que me puede ocurrir es/ que no
quedenadie enFrancia/ paraense-
ñarme el francés”, cantaHinojosa.
Lluïsa Cunillé ha bastit un arte-

facte intel·ligent i subtil que fa un
homenatge a un tros d’història de
l’escena catalana menystinguda,
menyspreada i oblidada, que tam-
bé vol dir una mirada a una platea
popular que acabarà fent-se seu
allò que entén que l’identifica i la
diferencia, des d’una moral nova
fins a una llengua. Així cal enten-
dre’n el final, “Baixant de la Font
del Gat...” |

tissets– i que en aquest concert del
Liceu actualitza, referint-se a ell
en meitat d’una anècdota com “un
avió que m’han comprat tots vos-
tès”.

4. El concert és una bateria d’èxits
segurs, sense sorpreses ni excentri-
citats (més enllà de les pròpies del
Julito) i trufat d’interacció robòti-
ca amb l’audiència: a Oh Mamy
blue convida el públic a cantar, i in-
tercala la lletra amb bromes sobre
el Barça (“On és, Piqué?”); presen-
ta Canto a Galicia comentant l’or-
gull de pertànyer a una Espanya
“que és ibera, que és fenícia, que és
cartaginesa, que és jueva i àrab”,
(paraules que deixen de pedra el
públic caucàsic) i la dedica al seu
pare, que protagonitza nous pane-
gírics; abans de llançar-se a ento-
nar Ne me quitte pas afirma que
“Jacks (sic) Brel és a la música el
que Van Gogh a la pintura”; taral·-
leja i murmura entre dents amb
Hey (ambel qual, comnopodia ser
de cap altra manera, el Liceu sem-
bla que s’ensorri), Soy un truhán,
soy un señor (el mateix) i La vida
sigue igual (nova ronda d’aplaudi-
ments furiosos i jocosos udols
“Hey” entre l’audiència); deixa

anar lloances surre-Iglesistas a
una Catalunya abstracta (“El meu
pare sempre em deia: Catalunya
t’estima molt”, i “un canto a
Catalunya: hey!” en meitat del seu
Canto a Galicia); etcètera.
I segons va avançant l’actuació,

julieteja de forma creixent; s’acari-
cia el pit, canta ambelmicròfon ca-
da vegada més allunyat de la boca
(el tècnic de so nodeixa de pujar el
volum per anivellar l’assumpte, ai-
xí que quan sí que canta a prop del
micro l’eco retruny com Iahvé in-
crepant els semites) o deixa anar
incorreccions polítiques fatxendes
que traurien emmanillat del recin-
te qualsevol altre cantant que no
fos ell. Comperexemple, quanpre-
senta el cor femení com si fos
l’amo d’un bordell: “Aquesta és X,
19 anys, de Colòmbia”, i després
afegeix, “Sé què estan pensant” (jo
a cridar a la policia, si he de dir-los
la veritat). I de sobte, totes aque-
lles bogeries que aquell fanzine va
publicar el 1998 en un article sobre
el cantant semblen tràgicament ve-
races, periodisme d’investigació
de primer ordre, en lloc d’una sè-
rie de xafardejos conspiranoics en
claud’humor. I l’únic que pucpen-
sar quan abandona l’escenari des-
prés d’un ovacionat Me va és què
diria ell si li informessin que a 200
metres d’allà 4.000 persones estan
acampant en una plaça contra els
retalls de l’Estat de benestar.
“Donin-los un avió”, segur. |
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