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El MNAC descobreix
els gravats de Marià Fortuny

enbreu

‘Guàrdia de la casba a Tetuan’, del 1861, és un dels
gravats exposats. MNAC. FOTOGRAFIA CALVERAS/MÈRIDA/SAGRISTÀ

EXPOSICIÓ D’ART

El reusenc Marià Fortuny (1838-1874) ha estat reco-
negut com un dels artistes catalans més internacio-
nals del segle XIX. A banda de ser l’introductor de
l’orientalisme en la pintura catalana i autor de La ba-
talla de Tetuan, va ser un gravador excepcional, in-
fluït pel talent de Goya i Ribera. El MNAC exposa 50
estampes de l’última adquisició per al seu fons, algu-
nes de les quals no s’han vist mai públicament.

Els treballadors del Liceu
rebutgen de ple l’ERO

CRISI A L’ÒPERA

El comitè d’empresa del
Gran Teatre del Liceu va
fer una reunió d’urgència
dissabte per valorar “amb
sorpresa i indignació” la
notícia de l’ERO que està
estudiant la direcció del
teatre i que van saber a
través dels mitjans. Se-
gons els representants
dels treballadors el direc-
tor general del Liceu, Jo-
an Francesc Marco, no els
ha fet l’anunci oficial
d’aquest ERO tempo-
ral que afectaria to-
ta la plantilla en
dos períodes el
2012 i que compor-
taria l’acomiada-
ment del 10% de la
plantilla el 2013. “Ens as-
sabentem que els treba-
lladors haurem de cedir
drets laborals (una vega-
da més) i no es parla de la
mala gestió econòmica i
artística dels directius del
teatre”, diu un comunicat
enviat ahir. Els treballa-
dors carreguen contra
uns directius que “han
estat incapaços de pre-

veure una davallada
anunciada d’ingressos
públics, de potenciar la
captació de recursos pri-
vats i de coordinar un pla
de viabilitat”.

La plantilla del Liceu
considera que la can-
cel·lació de l’activitat ar-
tística –obligada per l’ERO
i que suposaria la suspen-
sió de dos ballets i tres
òperes del març al juny–
“no és només un despres-

tigi per al Gran Teatre
del Liceu, sinó que
el que és un estal-
vi d’entrada és un
perjudici a la llarga

(abonats, cancel·la-
ció de contractes, inac-

tivitat...)”. En el comuni-
cat afirmen que el Liceu
ha de ser viable amb el
pressupost de 46 milions
d’euros “sempre que se’n
faci un ús correcte” i “exi-
geixen” a la direcció que
plantegi una alternativa
a l’ERO i proposi “una pro-
gramació més econòmi-
ca, optimitzant els cossos
estables del teatre”.

TENDÈNCIES TEATRALS

Contaminats per la
comèdia catalana

Al voltant del teatre de Carol Ló-
pez s’ha generat un debat involunta-
ri sobre les llibertats lingüístiques
que es permeten els seus personat-
ges. I no està sola. Pel que sembla, la
comèdia catalana no s’entén sense
pertorbar la puresa de la llengua. En
realitatésundebatmésquecentena-
ri. Serafí Pitarra ja va haver de sorte-
jaralseudialesdiatribesdelsàrbitres
de la correcció per portar a l’escena-
rielxavismeimperantalscarrersbar-
celonins. ¿Què més podia fer si la co-
mèdia catalana és un gènere emi-
nentment urbà enfront del to rural
dominantdeldrama?Elssainetsbar-
celoninsd’EmiliVilanovatampocob-
viaven la contaminació idiomàtica.

Petites crisis quotidianes
La millor tradició de la comèdia cata-
lana sorteja com pot els perills del ti-
pisme, com els vodevils tirolesos o les
peces de bulevard que sol emetre IB3,
iprefereixl’autoparòdia,l’absurdoles
petites crisis quotidianes tractades
amb humor. És un gènere que es ba-
saenlescontradiccionsdelavida,il’ús
de la llengua és un dels elements més
rics i, per tant, més vius de la realitat
catalana. Un sentit liberal de la litera-
tura dramàtica que també defensen
–sensesentir-setraïdorsderes–altres
comediantscontemporanis,comJor-
diCasanovasoCristinaGenebat,amb
les traduccions de LaBute que prepa-
ra per a Julio Manrique.

Ara que apareix Casanovas... ¿No
és curiós que el quartet de comediò-
grafs catalans responguin al nom de
Jordi? Jordi Casanovas, Jordi Oriol,
Jordi Galceran i Jordi Sánchez. És
obvi que Jordi és un nom bastant co-
mú en els llibres de família catalans,
però entre els quatre homònims

–amb permís de Marc Rosich, entre
d’altres– es podria fer un retrat bas-
tant complet de la comèdia catalana.
Oriol, que acaba d’estrenar la irregu-
lar t-ERROR al Nacional, encara es-
tà a la recerca del text que el conso-
lidi. Tot el contrari que Galceran, re-
cent guanyador del primer torneig
de dramaturgs catalans a votació del
públic, encantat que el facin riure. És
l’autor amb el domini més ferm dels
mecanismes clàssics de la comèdia i
amb més consciència de la presència
de l’espectador. Però també és algú
que fa servir aquesta ortodòxia per
trencar tabús col·lectius, com relaci-
onar ETA amb el vodevil, com fa a
Burundanga (Sala FlyHard). Enca-
ra que per ser honestos els avançats
en el gag amb encaputxats sempre
han sigut els guionistes de Vaya se-
manita, d’ETB.

Casanovas representa un tipus de
comèdia que se sustenta més en la
cultura híbrida i transversal i, possi-
blement, encara molt generacional.
Textos com Una història catalana
representen, per ambició i comple-
xitat, un altre grau de maduresa en
la seva trajectòria com a autor. I tro-
bem a faltar Sánchez, abduït pel sai-
net televisiu castís. Durant un temps
va representar la gran esperança
blanca de la comèdia catalana. L’es-
trena de Kràmpack al Festival de Sit-
ges el 1998 va generar moltes expec-
tatives, després alimentades amb
Excuses i Fum, fum, fum. La compli-
citat amb Joel Joan semblava un
motor sense friccions. Plats bruts
havia de ser només un divertit inter-
ludi audiovisual. Però encara n’es-
tem esperant el retorn al teatre.
Quan serà? Segur que té una comè-
dia guardada al calaix.e

El riure colonitza els escenaris: de Carol López a Jordi Casanovas

01. t-ERROR, de Jordi Oriol, el primer T6 de l’any al TNC. DAVID RUANO 02. Burundanga, una comèdia sobre
ETA de Jordi Galceran a la Sala FlyHard. BLANCA CAMINAL 03. Políticament incorrecte torna al Condal. DAVID RUANO

Anàlisi

JUAN CARLOS OLIVARES

Sobre la veracitat dels efec-
tes terapèutics de riure
que en parlin d’altres. Com
a mínim és una manera
d’augmentar el flux d’oxi-

gen als pulmons, i omplir-se de vida
no deu ser del tot perniciós. Una co-
sa certa és que hi ha demanda i, per
tant, un mercat atent a la necessitat
del riure. Ara mateix a Barcelona hi
deu haver al voltant de quinze sales
de teatre que ofereixen o anuncien
aquest producte placebo per atreure
el públic. Més del que és habitual?
¿S’ha convertit la comèdia en un gè-
nere de primera necessitat, una ofer-
ta refugi en un context depressiu?

Aquesta setmana s’estrenen Po-
líticament incorrecte (Condal), el
vodevil de Ray Cooney amb el qual
Paco Mir va debutar fa quinze anys
com a director en solitari, i Res tor-
narà a ser com abans (Villarroel), el
nou text de l’autora directora Carol
López. Les diferencia, sobre altres
consideracions, el nivell de risc que
assumeixen. El muntatge de Mir va
ser al seu dia un èxit de públic i seria
estrany que ara no funcionés, com
funcionen Pel davant... i pel darre-
ra (Borràs) o Els 39 esglaons (Club
Capitol). En canvi López s’enfronta
de nou al judici de públic i crítica
amb una estrena que podria des-
col·locar el públic que busca una no-
va entrega de Germanes.
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