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Aquestarticleésunamerda

OPINIÓ✒Fa anys un professor em va en-
tregar un relat seu. Per les ínfules que
gastava i pelmeu rol de pupil·la, intuei-
xo que m’havia de semblar excel·lent.
Però emva semblar espantós i, comque
ignorava les virtuts de la hipocresia,
vaig ser poc diplomàtica i vam acabar a
trets. Una escena similar ocorre aElmi-

sàntrop, deMolière: Alcest entra en un
vesper per destruir un poema d’Oront i
no voler retractar-se’n. Elmisàntrop es
representa ara al TNC, dirigit per Geor-
ges Lauvadant, amb una posada en es-
cena que vol ser mordaç però que no-
mésésesperpèntica. Quearrasaelsma-

tisos, l’enginy, que redueix l’abast del
text. I quepateix el to histriònic i gracio-
set de les nostres telenovel·les. Alcest
odia la humanitat per un excés de sen-
sibilitat i per falta d’amors concrets, és
pura impotència i no un tocat del bolet.
Celimena és una vanitosa incapaç d’en-
tendre què sent, no és cap puteta in-
conscient que canvia d’home i vestit per
divertir-se. I en canvi, al TNC, semblen
un proxeneta en ple delirium tremens i
una cheerleader disfressada de Star

Trek. Hi ha un passatge en quèMolière
s’autoreferencia i fa dir-li a Filipó queell
i Alcest semblen els dos germans de

L’escola delsmarits. El traductor ha op-
tat per afegir en boca del personatge:
“Semblem els dos germans de L’escola

dels marits, l’obra d’aquell tal Molière”.
Només faltava treureun cartell lluminós
que ho expliqués: “Atenció: l’autor fa
una broma“.

Del vestuari i els pentinats, tan
kitsch quenomés provoquen la rialleta,
un crític deia que recreavenuna “atem-
poralitat extrema”. Un altre qualificava
les actuacions dels protagonistes,
afectadíssimes, de “molt potents”. Tam-
bé jo podria dir-ho així. Però al final, de
tant disfressar la pròpia veritat, res la

distingiria de lamentida. Si aquell pro-
fessor em tornés a passar el seu text, hi
afegiriamés tacte i arguments. Però no
l’ensabonaria, ja quenomés ens fanmi-
llorar lesmirades crítiques, agudes i in-
dependents. Si algú em digués que
aquest article és unamerda, nom’aju-
daria. Però sim’expliqués per què ha de
ser tot tan impactant, per què volem
que el públic se senti intel·ligent sense
qüestionar-lo en res i, sobretot, per què
hem de desdinerar-nos embrutant un
text que ja és bo i que funcionariamillor
amb una escenografia elegant i auste-
ra, ho agrairia infinitament.
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Alcest odia
la humanitat
per un excés
de sensibilitat
i per falta
d’amors

ARTS ESCÈNIQUES

I es va fer la llum

çats per la normativa municipal o
pel somriure dehienade la crisi, els
altres teatres mantenen les seves
respectives façanes en l’anonimat
de la discreció urbana. Però ElMo-
lino assenyala un possible camí de
resurrecció. Mentre que les aspes
perfiladesde llumsónunhomenat-
gea lahistòria, lanovafaçanapanta-
lla coberta de leds –respectuosa

amb els límits de contami-
nació lumínica, energètica-
ment continguda i econòmicament
possibilista– és un anunci de futur.
Amb elsmesos, aquest llenç tecno-
lògic hamostrat la seva contribució
sofisticada al paisatge públic amb
imatges evocadores de tots els tò-
pics relacionats ambel teatredeva-
rietats i elmusic-hall.

Un focus d’atenció colorista que
hauriadecontaminarpositivament
tota l’avinguda, avançant-se als
temps lents de l’administració pú-
blica. Encara que els somnis d’He-
reu seran somnis per sempre –a
Broadway competeixen pel públic
més de quaranta teatres–, la inicia-
tivaprivadapodriaescamparpelPa-
ral·lel una galeria de leds que trans-
formés l’Artèria, l’Apolo,elCondal i
el Victòria en fars de l’oci nocturn.
I si hi hagués una sacsejada inespe-
rada d’ambició i complicitat entre
l’esferapública i laprivada,quefàcil
seria imaginar-se l’impacte d’un
cinturóde llumabraçant la inhòspi-
tamola del que va ser el Palau d’Es-
ports –el Barcelona Teatre Musi-
cal–, abstret en la dura arquitectu-
ra de Soteras.

Però per ara la realitat és una al-
tra, malgrat la continuïtat d’inicia-
tivescomlafestaFemParal·lel.Apa-
reixunaaltravegadalainfluènciadel
germàgran instal·lat a l’illa deMan-
hattan. Allà des de fa dinou anys ce-
lebren per inaugurar la temporada
–cada12desetembre–Broadwayon
Broadway, una gran festa popular
que ocupa tota la zona de Times
Square des del carrer 43 fins al 47,
animada per una orquestra de tren-
tamúsics i amb la participació d’ar-
tistes de tots els espectacles de la
cartellera oficial de Broadway.
Unafestapatrocinadaper laBro-
adway League (l’associació que
reuneix la indústria teatral) iTi-
mesSquareAlliance(organisme
promotor d’aquesta zona de
Manhattan). D’alguna manera,
BarcelonaAixecaelTelóesmiraen

aquesta iniciativa, però potser con-
vindria unir esforços, redefinir ob-
jectiusisubratllarlaidentificacióge-
ogràficad’aquestacelebraciódel’ini-
cidelatemporadateatralbarceloni-
na iapostarpercrearunamarcaque
promocionésel principal clúster te-
atraldelaciutat.UnacosacomElPa-
ral·lelAixecaelTeló. I laprimeraac-
ció seria prémer l’interruptor de la
il·lusió i encendre l’avinguda.e

Caldria encendre l’interruptor de la il·lusió per convertir el Paral·lel en el Broadway català

L’AVINGUDADELS TEATRES
01. El primer FemFesta, FemParal·lel, l’any passat,
va sermultitudinari. 02. Leds i cuixa al nou ElMolino.

ELMOLINO / SCOTT CHASSEROTT

Anàlisi

JUAN CARLOS OLIVARES

L
adecrèpita façanade l’Ar-
nau és arqueologia verti-
cal. Un jaciment d’estre-
lles pretèrites. Darrere la
decadència hi queden

amagats trossos de cartell deCalle
Amargura, 13, l’espectacle de Dia-
béticasAceleradesquevatenir l’ho-
nor involuntari de tancar l’Arnau
peralmusic-hall faunadècada. Ien-
dinsant-seencaramésen lapolsdel
passat sorgeix la sorpresa d’entre-
veure, apagades i estàtiques, les ca-
mes de neó de la chorus line que
anunciava una revista –per exem-
ple,El Arnau es... formidable– amb
Lita Claver, LaMaña, com a vedet
principal. És el recordatori que en
un temps passat no tan llunyà a la
llum de gas li quedaven les últimes
forces per lluitar contra el paisatge
crepuscular del Paral·lel.

JordiHereu,alcaldeenfuncions,
va tornar a recórrer fa uns dies a la
imatge brillant de Broadway per
projectar l’horitzó de l’avinguda. A
la terrassa del renascut El Molino
presentavalasegonaediciódelafes-
taFemParal·lel (seràdissabte 18de
juny), i, potser entusiasmat per la
incipient nova realitat que l’envol-
tava,esvaimaginarunenlluernador
futur de leds ecosostenibles. The
GreatWhiteWay a Barcelona. Així
vanbatejaralsanys20elcordeBro-
adway pel fulgor dels anuncis i les
marquesines. Les bombetes que
il·luminenTimesSquarehancanvi-
at, però la nit continua sent un es-
pectacle urbà que converteix qual-
sevol turista amb imaginació en un
figurant de les follies de Ziegfield.

Aixíhoveul’optimistaHereu, tot
i que només ElMolino aporta nova
brillantoralParal·lel.Potseramena-
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