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OPINIÓ

Al món que ve
no hi caben

els més petits
i desconeguts

SANTI FONDEVILA

Fa unes setmanes dèiem
que l’assistència al teatre
a Barcelona va bé. Però
això no vol dir que no hi
hagi qui les estigui pas-

sant magres, perquè en coneixem
uns quants –ja se sap que mai no
plou a gust de tothom–. Un dels
greus problemes del teatre català en
aquests moments té a veure amb la
ruïna, quan no insolvència, de molts
ajuntaments. Aquests ajuntaments,
com a titulars dels teatres munici-
pals, farcien les seves programaci-
ons contractant espectacles als
quals pagaven el que se’n diu caixet.
Les companyies agraciades estaven
contentes perquè eren diners se-
gurs, encara que es cobrés tard, i per
això feien les funcions sense cap
risc. ¿Què cal fer ara, quan els calai-
xos dels municipis estan buits? Si no
hi ha calés, no hi ha bolos, i si no hi
ha bolos, moltes companyies es
queden sense el pa de cada dia.

L’Institut Català de les Indústri-
es Culturals (ICIC) està buscant
una solució que, com tot, té les seves
virtuts i els seus inconvenients. Una
solució que val per al teatre i per a la
música: l’ICIC assumiria el cin-
quanta per cent dels caixets (ima-
ginem que aprovats per la institu-
ció), l’Ajuntament no pagaria res i
les companyies anirien a taquilla.
La mesura esperonaria la compe-
tència i, en el model teòric, faria que
fos el públic qui, finalment, retribu-
ís les companyies.

En la realitat, es genera un seri-
ós problema per a tots els grups
menys coneguts, per a totes les pro-
duccions sense actors o actrius co-
negudes. A la fi, per un grapat de pe-
tites companyies que potser no es-
trenen a Barcelona i que vivien dels
bolos pel territori, i que es veuran
condemnades a la desaparició. ¿I
què passarà amb la dansa, que ja te-
nia moltíssimes dificultats per gi-
rar? Per no pensar com poden can-
viar els preus de les localitats en els
municipis, que eren tradicional-
ment baixos, quan s’encaparrin a
portar algun dels gran èxits de la
temporada a Barcelona. No sortiran
els números. O abaixaran els preus.
I, per tant, els salaris dels intèrprets.

La nova línia política de la conse-
lleria de Cultura vol canviar els cos-
tums de les subvencions amb el con-
venciment que un mercat més lliu-
re i dependent de l’èxit és el que li
cal a la nostra societat. La defensa
d’aquest model liberal arriba fins el
punt de recomanar a l’editor d’una
revista especialitzada en català que
la fes en castellà si hi veia més mer-
cat i més viabilitat. Glups!e

El traspunt

MÚSICA

El millor funeral de les nostres vides

seu carrer. Els grups convidats al
Palau hi van ajudar: Rosa-Lu-
xemburg es va atrevir amb Tra-
muntana, Mesclat amb El comte
Tallaferro (amb Titot inventant-
se una lletra) i Roger Mas amb Les
aventures del Petit Príncep (nor-
malitzant un “despedir-te” per un
“acomiadar-te”). La sorpresa de
la nit, però, va dur-la una versió de
pell de gallina d’Alèxia amb la te-
nora de Jordi Molina. El millor
homenatge a Esteve Fortuny, que
d’això tractava el xou, no hauria
estat complet sense La lluna ha
fet el ple i Si encara fossis aquí, du-
es herències del germà mort a
Cardedeu ara fa 25 anys que Ins-
pira i Raydibaum van tocar amb
més llum que plor.

El relleu a Obrint Pas
Però la Dharma no va voler mar-
xar sense cremar les naus clàssi-
ques (La gent vol viure en pau, Ca-
talluna, La cosa està negra), sen-
se que Josep Fortuny fes els seus
mítings poema i sense escenifi-
car el relleu d’un so Barcelona –el
so de la ciutat quan era espontà-
nia i preolímpica– passant la tor-
xa als Obrint Pas, que van inter-
pretar La presó del rei de França,
a mig set list. Alguns punys es van
aixecar prèviament amb La mui-
xeranga d’Algemesí. “Cançons
que ja són himnes del nostre po-
ble”, va dir Miquel Gironès.
“Sempre, en algun lloc, la lluita
continua”, va respondre el més
gran dels Fortuny. “En cualquier
adoquín está la primera línea”,
que diria Kortatu.eEl frontman de la Dharma, Joan Fortuny. XAVI MERCADÉ

L’Elèctrica Dharma tanca 40 anys de ‘so Barcelona’ al Palau de la Música

CompanyiaElèctricaDharma
PALAUDELAMÚSICACATALANA
24d’octubre

ALBERT BALANZÀ

Fa dos mesos ho van fer a
casa, a les festes alternati-
ves de Sants, amb un es-
pectacle amb llunes, ta-
bals i mars, seguint l’estil

Comediants que sempre han abra-
çat. Dilluns ho van repetir a l’altra
casa seva, el Palau de la Música, on
han entrat en les grans ocasions (el
1981 amb la Cobla Mediterrània i el
1987 en l’homenatge a Esteve For-
tuny), quan no hi tocava qualsevol.
La Dharma, quasi amb termes mili-
tars, van anunciar abans de l’estiu
una “aturada indefinida” a 40 anys
d’activitat. Ni s’han dissolt ni han
entregat les armes. Però al Palau van
oficialitzar un dolç enterrament.

Ningú esperava menys de 30 te-
mes ni de dues hores de concert, per-
què l’ocasió era única, però els ger-
mans Fortuny no es van conformar
amb els grans èxits i van anar enrere
per donar el màxim d’espai a temes
dels seus cinc primers àlbums (Ca-
pità Trueno, Sants Impotents, Can-
çó de bressol bruta i trista, L’oucom-
balla, Barna Blues, La Mediterrània
se’ns mor) i fins i tot van deixar un es-
pai per a una taula amb estovalles de
quadres blancs i blaus i pans, vins i
fruita per fer Mitjanit, el tema cen-
tral d’un petit homenatge que van
fer aquest estiu al carrer Sagunt, el
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Batalla campal a tota
velocitat

ció és trobar el tempo de l’obra, que
resideix sobretot en les transicions
entre la compressió-enfrontament
i la descompressió-cinisme.

Hi ha un món real que se’ns en-
senya amb tota la crueltat i un altre
món amagat en l’ànima dels perso-
natges. Martha i George són una pa-
rella que no poden estar junts, però
que tampoc es poden separar. Una
parella que ha fet del seu violent joc
d’humiliacions una forma de super-
vivència regada amb litres d’alcohol.
Són addictes al licor i a una relació
destructiva que assoleix el moment
àlgid quan poden representar-la da-
vant d’uns convidats. És com si Mar-
tha i George sabessin que el seu món
és indestructible i que per això ad-
met qualsevol agressió. Daniel Vero-
nese ha aplicat les seves maneres te-
atrals a l’obra d’Edward Albee po-
sant el motor del conflicte de zero a
cent en menys de deu segons. El que
segueix és un torrent desbordat gai-
rebé sense pauses ni silencis, allà on
s’amaga la perversitat. Obra d’intèr-

prets, Pere Arquillué llueix el fons
i la forma del seu personatge amb
una terrible credibilitat i Emma
Vilarasau resulta més impenetra-
ble, més superficial i, en el fons,
menys creïble, tot i que aconse-
gueix moments realment colpi-
dors. El combat és antològic per la
desmesura del text i l’agressivitat
dels contrincants. Quan repica
l’última campanada només que-
da anar a dormir. Fins a un altre
joc, una altra baralla.e
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Emma
Vilarasau i
Pere Arquillué
protagonitzen
un combat
antològic,
desmesurat,
voraç. DAVID RUANO

‘QuitépordeVirginiaWollf?’
TEATREROMEA
24d’octubre

SANTI FONDEVILA

Qui té por de Virgínia Wo-
olf? és una obra difícil per
als intèrprets i per al di-
rector. Ho és perquè està
construïda com una par-

titura bèl·lica, en què s’han de com-
patibilitzar les agressions verbals, i
fins i tot físiques, de Martha i Geor-
ge, amb el rerefons de la relació
d’aquesta parella que acumula 23
anys d’una convivència trasbalsada
pel fracàs personal de cadascun.
Junts han desenvolupat una mena
de joc pervers sense límits al qual in-
volucren altres persones, en aquest
cas una jove parella acabada d’arri-
bar a la universitat dirigida pel pare
de Martha. El gran repte de la direc-
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