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ESTRENA A VALLS

L’exili republicà al teatre en clau de ‘clown’
mòria històrica. “L’obra se situa en
aquell context, però allò també pas-
sa ara i aquí. Els pallassos també
som nòmades i som els exclosos, es-
tem a la frontera del teatre i el circ”,
raona Plana.

Èxode enxampa els pallassos a les
trinxeres i els acompanya a l’estran-
ger. “Fem veure que estem a la guer-
ra,ielpúblictambééscombatent,pe-
rò en realitat diria que estem morts i
ningús’harecordatdenosaltres”,diu

la clown. L’obra utilitza els perfils
clàssicsd’august,contraaugusticara-
blanca, per tocar un tema nou i deli-
cat: “Has de poder fer riure del que et
doni la gana. Tens el permís i el deu-
re de fer-ho. El que et molesta ho has
dedenunciar,isiésambriure,esmul-
tiplica”, defensa Plana. L’obra és co-
producció de les Decennals de Valls
(on es pot veure avui) i del Centre
d’Arts Escèniques de Reus (on es re-
presentarà demà).e

LAURA SERRA

BARCELONA. No hi ha cap tema que
estigui prohibit per a un clown, ni
tan sols el drama de l’exili republi-
cà. Dos dels pallassos catalans amb
més trajectòria, Pepa Plana i Josep
Montanyès Monti, amb l’actor Joan
Valentí Nan, demostren a Èxode
que les espurnes d’humor i tendre-
sa dels clowns poden ser un bon ca-
taplasma a l’hora de revisar la me-

Pepa Plana
“Elqueet
molestas’ha
dedenunciari,
siésambriure,
esmultiplica”

TEATRE

Manrique i la conxorxa dels simples

vius els seus propis Premis de la
Crítica –premi al millor actor 2009
per Hamlet: Julio Manrique– és
una rebuscada estratègia per dissi-
mular un cooperativisme recargo-
lat. Reserven totes les seves energi-
es a la destrucció d’artistes emer-
gents. Que en les seves converses es
mencionés amb certa freqüència
Manrique com un bon candidat per
continuar la tasca d’Àlex Rigola al
Lliure –per afinitat generacional,
complicitat artística, empatia con-
temporània– només és una mani-
obra de distracció per amagar la rà-
bia de suportar-lo com a nou direc-
tor artístic del Romea.

El nomenament ha canviat tant
les coses que la reestrena de Coses
que dèiem avui a La Villarroel a la
primavera serà el moment per fer
oblidar totes les excel·lents críti-
ques que va acumular el muntatge a
l’últim Festival Grec. Ara toca rees-
criure la crònica teatral d’aquesta
ciutat i els seus creadors i traslladar
aquest fantàstic espectacle a la breu

llista de fracassos de Manrique, que
en realitat es limita a un: L’hort dels
cirerers. La nova consigna és des-
trossar un espectacle que connecta
–amb tots els seus èxits– d’una ma-
nera natural amb el públic.

Beure de la cultura popular
Fidel a les traduccions veristes (tan
poc ortodoxes com efectives) de
Cristina Genebat, el teatre de Man-
rique té una peculiar sensibilitat
per generar un cordó umbilical sò-
lid amb els espectadors. Un talent
que busca l’equilibri entre l’empa-
tia amb la sala, el respecte per l’au-
tor i la fèrtil complicitat amb els
seus intèrprets. Manrique és un re-
presentant significatiu d’una gene-
ració de creadors teatrals catalans
–amb la benefactora ombra de Javi-
er Daulte sempre present– que han
crescut amb múltiples influències
i no hi renuncien ni se n’avergo-
nyeixen en la seva tasca teatral. Són
artistes nascuts en un món mosaic
d’estímuls culturals juxtaposats,

amb una categorització postmoder-
na de la cultura. Tot val mentre for-
mi part del seu món. Han dinamitat
les diferències entre la cultura d’elit
i la popular. I per defensar la seva
postura se situen coratjosament al
centre del discurs escènic. Els seus
muntatges –i en això hi coincideix
Jordi Casanovas– són frescos gene-
racionals amb referents que són im-
mediatament reconeixibles per a
qualsevol que navegui per internet,
bussegi en l’inacabable món de les
sèries de televisió, es mantingui
ferm en les seves visites als cine-
mes, perdi gustosament el temps
amb una bona vinyeta de còmic i se
sorprengui amb la literatura dra-
màtica de consagrats i novíssims.
Per a qualsevol que alimenti la seva
curiositat en qualsevol camp, per
corrent i de masses que sembli. Un
teatre viu, fresc.

(Avís: aquest últim paràgraf s’ha
de llegir al revés per descobrir el seu
autèntic significat. No deixem d’ali-
mentar la conjuntura.)e
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Les crítiques a les últimes obres del director actual més prometedor no han d’entelar el seu talent
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Anàlisi

JUAN CARLOS OLIVARES

Obrir un diari qualsevol,
llegir contra la lògica,
aturar el curs del dit i la
vista en opinions alie-
nes. Aixecar la cella cor-

recta –l’altra està reservada a la me-
mòria de Victor Mature– i fer-se
una pregunta caiguda del cel: Julio
Manrique necessita defenses quixo-
tesques? Costa imaginar-se Manri-
que com a objectiu prioritari d’un
fosc contuberni mogut pel rancor
generacional, la malvolença d’un
grup de crítics actuant per despit i
l’enveja professional dels que es ve-
uen empesos –pel declivi físic i l’es-
gotament del talent– a l’ocàs de les
seves carreres. Encara que sigui di-
fícil de creure, hi ha qui està conven-
çut que a Manrique se li acosta una
maquinació maquiavèlica. I així ho
ha deixat escrit.

Fabular amb conspiracions té el
seu punt. És un excel·lent exercici
mental, tot i que esgotador i estèril.
Però els que engeguen les conjures
imaginàries solen posar poca aten-
ció al color del marc, al decorat, a la
il·luminació, al vestuari, al reparti-
ment de papers dels implicats en la
trama. No n’hi ha prou amb dibui-
xar en una única frase els crítics te-
atrals com uns aristòcrates de l’opi-
nió tocats i posats. S’ha d’acabar la
ficció i projectar-los en secretes re-
unions en llocs sinistres només ac-
cessibles als iniciats amb contrase-
nya: “Et saludem, Manrique, Tha-
ne de Glamis”. Que tot tingui un ai-
re gòtic –com el cau del crític
gastronòmic de Ratatouille– i els
conjurats xiuxiuegin inintel·ligibles
i inconfessables plans sobre el nom
de Manrique amb la veu ronca de les
bruixes de Macbeth.

Que aquesta casta d’opinadors
redueixi les seves relacions a troba-
des cordials a les estrenes és només
una façana premeditada per ama-
gar les seves astutes intencions.
Que siguin capaços de mantenir

Manrique
La seva llista
de fracassos
es limita a un:
‘L’hort dels
cirerers’

Generació
Ha dinamitat
la diferència
entre la
cultura d’elit
i la popular


