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ESTRENA TEATRAL

Portaceli porta Gorki al present
per denunciar el capitalisme

Carme Portaceli porta a l’actuali-
tat Els baixos fons, del rus Maksim
Gorki, i la converteix en una de-
núncia del sistema capitalista. Un
repartiment extens i brillant so-
breviu al metro, parada Nacional.

no es pot renunciar a la llum”, diri-
mia la directora. La seva carrera, amb
títols com La nostra classe (que tor-
narà al Lliure al març), Ricard II o
Què va passar quan Nora va deixar
el seu marit, diuen molt del seu com-
promís social a través d’un teatre po-
lític. Sergi Belbel, a més, hi afegeix
que l’obra que es va estrenar ahir a
la Sala Petita és “necessària”: “És
més vigent ara que mai, perquè fa un
segle encara hi havia la revolució co-
munista del 1917, que podia arreglar
les coses, però aquí no tenim ni ai-
xò!”, deia el director del Nacional.

Amic i crític de Lenin
MaksimGorkivasimpatitzarenalgu-
nesèpoquesambelmarxisme.Vaco-
nèixer Lenin a la presó, on va acabar
per la seva oposició pública als tsars,
ipocdesprés,gràciesal’èxitd’Elsbai-
xos fons, va ser batejat com “l’escrip-
tordelsoprimits”.Larepressiótsaris-
ta el va ancorar al bàndol bolxevic, al
qual va donar suport durant la Guer-
ra Mundial i la Revolució Russa. Però
pocdesprésvaarribaracompararLe-
nin amb el tsar i el van forçar a exili-
ar-se. No tornaria a Rússia fins als
anys 30, convidat per Stalin, que el va
tancar en un palau d’or, però els es-
tira-i-arronsa mai van deixar de fer-
se públics. Les circumstàncies de la
seva mort tampoc s’han aclarit. “Va
ser un gran autor, que carregava con-
tralasevasocietat,peraixòvaquedar
maleït”, apuntava Portaceli.

Unadelesllicènciesques’hanpres
en la dramatúrgia ha estat convertir
elportadord’esperança,queoriginal-
ment era un vell, en una dona jove,

que és qui posa en evidència la in-
digència moral a la qual s’han ave-
sat. L’altra és la inclusió de textos
dePasolini.“Unimlaforçareflexi-
va que té un clàssic amb l’empatia
que podem generar en especta-
dors d’avui. L’obra és una hipòte-
si del que em podria passar a mi
d’aquí 6 mesos”, apuntava Tola.

Sospitosos habituals
Portaceli s’ha tornat a rodejar de
l’equip habitual de la seva compa-
nyia (la FEI), tant en la part tècni-
ca com artística. L’estació de me-
tro és obra de l’escenògraf Paco
Azorín, el moviment és de Ferran
Carvajal i la música, narcòtica i
onírica, de Dani Nel·lo –el pare
del qual, Francesc Nel·lo, va diri-
gir el 1968 amb Fabià Puigserver
l’última posada en escena en ca-
talà d’Els baixos fons–. Entre els
actors que interpreten els desno-
nats hi ha Manel Barceló, David
Bagés, Albert Pérez, Nao Albet,
Roger Casamajor, Lluïsa Castell,
Gabriela Flores i Lina Lambert.

“Allà baix hi ha una sèrie de
personatges que estan per sobre
dels altres –explica Barceló–, que
treuen profit dels indigents. El
meu personatge està connectat
amb les autoritats”, diu apuntant
una altra denúncia de Gorki. Tots,
els que beuen, dormen, viuen i
moren a les clavegueres, són vícti-
mes d’una crisi no provocada per
ells sinó per gent que s’enriquex.
“Els culpables no hi apareixen. Els
culpables de la crisi acaben en un
ministeri”, ataca Portaceli.e

LAURA SERRA

BARCELONA. A Els baixos fons que
descrivia Gorki el 1902 hi convivien
un grapat de marginats de la Rússia
tsarista: malalts, pobres i delin-
qüents malvivien en un refugi a prop
del Volga. A Els baixos fons de Carme
Portaceli hi podria ser qualsevol de
nosaltres: “110 anys més tard, les
classes desafavorides som tots, que
estem a un mes de quedar-nos al car-
rer i no tenir amb què pagar el men-
jar i la hipoteca”, explicava la direc-
tora. Aquesta ha estat la clau de
l’adaptació dramatúrgica que ha fet
amb Albert Tola d’una obra que, a
l’època, va considerar-se revolucio-
nària per la cruesa amb què retrata-
va les capes més desafavorides i per
la denúncia que hi havia implícita.

En una estació de metro, vestits de
carrer i amb els records encara molt
recents d’una vida acomodada, dot-
ze personatges intenten sobreviure
sota terra, en una societat corrompu-
da per les mateixes jerarquies injus-
tes que existeixen a l’exterior. “Els
humans, si veiem una mica d’espe-
rança i de felicitat, ens hi agafem. El
teu objectiu és la llum, que és el que
et fa caminar, però la realitat, la vi-
da, és el camí que fas. I ells no tenen
cap esperança que res pugui canviar
–descrivia Portaceli–. Però tot i així,

La directora estrena al Nacional una revisió del clàssic rus

Els marginats de la Rússia del 1902 avui serien els desnonats que no poden pagar la hipoteca ni seguir el
ritme del sistema capitalista. DAVID RUANO

Quinze galeries catalanes
participaran a Arco 2012

enbreu
FIRA INTERNACIONAL D’ART

Quinze galeries catalanes
participaran en la pròxima
edició d’Arco. Entre les se-
leccionades, una menys
que l’any passat, hi ha
ADN, Àngels Barcelona,
Estrany - De la Mota, No-
gueras Blanchard i Senda.
Carlos Urroz, el director

d’Arco, va presentar ahir la
31a edició de la fira, que
tindrà lloc a Madrid del 15
al 19 de febrer, i va apun-
tar que farà front a les re-
tallades amb una crida als
col·leccionistes privats es-
trangers. El país convidat
serà Holanda.

Els treballadors del Liceu es
manifestaran contra l’ERO

INSTITUCIONS CULTURALS

Diumenge a les 5 de la tar-
da, una hora abans que
s’hi celebri la final del con-
curs de cant Francesc Vi-
ñas, els treballadors del
Gran Teatre del Liceu fa-
ran un acte reivindicatiu
davant les portes del tea-
tre per protestar contra
l’expedient de regulació

que podria obligar a tan-
car la sala durant dos me-
sos aquesta temporada i
que podria comportar aco-
miadaments el 2013. El
comitè d’empresa encara
no ha rebut cap informa-
ció directa de la direcció
del teatre sobre l’expedi-
ent de regulació.

Jordi Gaspar, nomenat director
artístic de la Fira Trapezi

FESTIVAL DE CIRC

El Consorci del Teatre For-
tuny de Reus va nomenar
ahir Jordi Gaspar director
artístic de la Fira Trapezi.
Feia mesos que el festival
de circ estava decapitat

després que al maig els
seus fundadors, Bet Miral-
ta i Jordi Aspa, deixessin el
càrrec. El director s’ha es-
collit per concurs i tindrà
contracte fins al 2014.


