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Angélica Liddell, Albert Pla
i Jordi Oriol encapçalen

els premis d’arts parateatrals

guardonsteatrals

PremisSebastiàGasch
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Liddell: la revolució és possible01

La creadora Angélica Liddell va rebre ahir el Premi FAD
Sebastià Gasch pel seu “estil indomable i inclassifica-
ble” que va exhibir en obres com La casa de la fuerza.
Violència, bogeria i sexe són trets d’una dramatúrgia
revolucionària que repensa el teatre del segle XXI.

Albert Pla: cantautor de carrera02

El Premi d’Honor va ser per a la trajectòria delmúsic i in-
tèrpretAlbert Pla. Un viatgedevint-i-dos anys, noudis-
cos, múltiples col·laboracions amb el cinema i altres
grupsmusicals, i unPremiNacional deMúsicadefineixen
aquest artista polifacètic, àcid i ingenu.

Jordi Oriol: l’aposta pel risc03

“Han valorat gent que té nassos d’equivocar-se”, deia
el dramaturg i actor Jordi Oriol, premiat amb l’Aplaudi-
ment a la Creació Emergent. Elsmuntatges La caiguda
d’Amlet iHome-natja són referents del concepte de te-
atre col·lectiu i “poc comercial” d’Oriol i Indigest.

Camille Boitel: multidisciplinar
El coreògraf Camille Boitel enlluerna amb la seva pro-
posta dramatúrgica quebarreja circ, dansa,música i te-
atre. El FAD va atorgar-li l’Aplaudiment Internacional
Joan German Schroeder, pel seu espectacle Immédiat,
presentat al Mercat de les Flors al febrer.

ElMolino: aplaudiment almecenatge
Trenta-cinc anys després del primer premi Gasch, anit
ElMolino va rebre l’Aplaudiment alMecentage. Es va re-
conèixer la tasca de l’empresària Elvira Vázquez per re-
cuperar l’activitat delmusic-hall del Paral·lel. “El Moli-
no ha preservat l’ànima i les plomes”.

JoanOllé es fa un fart de riure
mentre espera Godot

Aquest divendres, JoanOllé estre-
naEsperantGodot alMercat de les
Flors. Tot i que el muntatge és
molt respectuós amb la voluntat
de l’autor, Ollé no ha pogut evitar
buscar-li la caradivertida.

s’enfrontariaa laNovenadeBeetho-
ven –explica el director–. Avui en
dia representar un Shakespeare
amb una columna de marbre sona
estrany, però ningú gosaria treure
l’arbre i els bombins d’un Godot”.
Com diu Ollé, estem davant d’una
pièce bien faite, calculada i equili-
brada, que cal respectar.

“Beckett eramolt puta”

Ambaires deLennon, JoanOllé re-
cordaque lavidanoéssinóel temps
que invertim esperant que passi al-
guna cosa. Vladimir i Estragó són
dos individusqueesperensensetre-
va un tercer. Aquí és on es cola la
metafísica que tant incomoda els
teatròlegs desde fa sis dècades.Qui
esperen? “Hi ha l’opció que Godot
sigui elmateixDéu–diuOllé–.Bec-
kett ho va negar fins al final dels

seus dies. Però resulta que el paio
eramolt puta, i es va dedicar a om-
plir l’obra de referències bíbliques
per confondre’ns a tots”.

És cert que Beckett va passejar-
se per tots els cercles existencialis-
tes de París, en aquell temps admi-
nistrats pel binomi Sartre-Beau-
voir, i d’aquí que sempre se l’hagi
llegit amb una tràgica inquietud.
PeròOllés’haestimatmésmirar-se
l’altracarade lamoneda, i interpre-
tarelmés famósdelsseustítolscom
la història de dos amics que viuen
entrenaps ipastanagues.Potseres-
capçar tot el vessant nihilista de
l’obraseriaunamicaexagerat.Tan-
mateix, comdeia AlanAlda aDelic-
tes i faltes, còmedia és igual a tragè-
dia més temps. Seixanta anys des-
prés de la première, potser ja toca
començar a riure.❋

JOSEP LAMBIES

BARCELONA. Com a bon irlandès,
Beckettescriviaambsarcasmeibon
humor, sempre després d’haver
buidat algun whisky. Si més no,
aquestéseldiagnòsticqueemetJo-
an Ollé. I no és que el director hagi
perdut l’oremus, ni que es proposi
atemptar contra la reputació que
precedeix elmés grandel teatre del
segle XX. Senzillament ha decidit
treure-li unamica de ferro i explo-
rar-ne laviscòmicaquetantesvega-
des se li hanegat.Divendresa lanit,
Ollé i la seva trouped’actorsaparca-
ran al Mercat de les Flors amb un
muntatge d’Esperant Godotmenys
torturatquedecostum.“Jocrecque
Beckett no té res a envejar als ger-
mansMarx–etzibaOllé, ambganes
detrencarmésd’untòpic–.Defethi
ha qui diu que Vladimir i Estragó
sónunavariaciódeLaurel iHardy”.

Però tampoc hi haurà jocs de
mans ni guerres de pastissos. Com
tothomques’atreveixaduralsesce-
narisuntextdeBeckett,Ollé iel seu
càsting –Ivan Benet i Joan Angue-
raal capdavant–s’hantrobat lligats
demans i peus a la voluntat de l’au-
tor i hanhagut de seguir fil per ran-
da cada una de les indicacions que
va deixar anotades. “Hem agafat el
text com una orquestra simfònica

Ivan Benet i Joan Anguera exploren la vis còmica de Beckett

Qualsevol que s’enfronti aEsperant Godot haurà d’acceptar les condicions de Beckett. Ivan Benet,
Carles Ollé, Joan Anguera, Pepo Blasco i EnricMajó ho fan, però amb unamica de comèdia. DAVID RUANO

Carles Ollé debuta en elmón del
teatre sota la batuta del seu pare.

La saga dels Ollé,
unida per la faràndula

Si haguéssim d’investigar qui
aguantava el revòlver quanvan so-
nar els primers trets del teatre
contemporani, segurament co-
mençaríemsospitantd’Eugène Io-
nesco i de Samuel Beckett. Amb el
primer, Joan Ollé ja va passar
comptes fa cinc anys, dirigint La
cantant calba. Per enfrontar-se al
segon ha demanat ajuda al seu fill
Carles, de 13 anys, que debutarà
com a intèrpret aquest divendres,
al costat de Benet i Anguera, i sota
la batuta del seu pare.


