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Josep Maria Espinàs  La pregunta que no puc respondre, i que sempre em fan en un moment o altre, és la que em demana que jo generalitzi
● El que després serà història comença cada dia, un dimecres qualsevol d’un any qualsevol

OPINIÓ

Personatges
secundaris,

o no, del món
del teatre

SANTI FONDEVILA

● Qui és qui al comitè de selec-
ció del nou director del TNC. Els
membres del comitè que triarà qui
substituirà el juny del 2013 Sergi
Belbel al Teatre Nacional han estat
escollits buscant un ventall de per-
fils. Hi ha Belbel i el seu amic i an-
tic director del TNC (actualment al
Teatre de l’Arxipèlag de Perpinyà)
Domènec Reixach; un actor i exdi-
rector del Teatre Lliure, Lluís Ho-
mar; el prestigiós crític de teatre de
la ciutat Joan Anton Benach, i Vic-
tòria Quintana i Trias. ¿Que qui és
la senyora Quintana? Des del TNC
diuen que representa el públic, una
espectadora qualificada que és vo-
cal de la junta directiva del Concurs
Maria Canals i que, a més, és la dona
del president del Banc de Sabadell,
Josep Oliu (l’entitat bancària que
patrocina el concurs musical i de la
qual és consellera Sol Daurella, pre-
sidenta del consell d’administració
del TNC).

●Per amor al teatre. La Marcela és
una bona directora. Ja ha dirigit amb
gran èxit de públic i crítica, però en
espais reduïts. Ara prepara un altre
muntatge. Sense ni un euro, com
tanta altra gent. Era necessari trobar
una actriu, de manera que va convo-
car un càsting. L’avís era clar: assa-
jar sense cobrar i després ja ho veu-
rem. S’hi van presentar una dotzena
d’aspirants i s’hi van passar ben bé
una tarda fent el que la Marcela els
demanava. I en va escollir una. Ara
preparen l’espectacle i l’estrenaran,
si troben sala que les aculli. Això pas-
sava fa anys, quan tot es feia per vo-
luntarisme. I torna a passar entre els
que no renuncien a crear.

● Els actors no es jubilen. En tot
cas, els jubilen. Malament, gairebé
sempre. L’humorista Godoy celebra
els cinquanta anys damunt dels es-
cenaris amb Verás que todo es men-
tira al Capitol 2. Godoy té una histò-
ria llarga i carregada d’anècdotes
perquè no sempre es va dedicar,
com des de fa 20 anys, al monòleg
intel·ligent. De fet, recorda quan
treballava els cabarets. Recorda que
havia fet un número d’estriptis amb
la seva dona. Ella es quedava despu-
llada. Ell, amb calçotets. Té 70 anys
i ganes de seguir explicant històries.
El metge li diu: “Godoy, usted bebe
mucho para su edad”. I respon: “Yo
bebo para mi, ¡no te jode!” (del llibre
Un tranvía llamado Godoy).

El traspunt

ESTRENES TEATRALS

Quatre asos per al teatre

Els teatres aposten per la drama-
túrgia contemporània: el Goya per
dos grans autors anglesos i La Vi-
llarroel per dos de catalans. El pú-
blic podrà veure dos èxits que es
reposen: Celobert i Burundanga.

no és la solució”, explicava ahir
Puyo. L’espectacle, una producció
del CAER i la Sala Trono, havia
d’anar a La Villarroel, però recalarà
al final al Goya el 13 d’abril.

‘Celobert’
Torna l’èxit de David Hare
interpretat per Josep Maria Pou
El 2003 es va estrenar al Romea Cel-
obert, de David Hare, i va ser un èxit
tan brutal que l’any següent es va re-
posar l’obra. Quasi una dècada des-
prés Josep Maria Pou té ganes de
tornar a posar-se a la pell d’aquell
personatge i d’agafar-ne la direcció,
que va fer aleshores Ferran Madico.
“Com a actor, no sóc el mateix que
llavors, he anat creixent, a la vida i
a través dels personatge. El millor
actor és sempre el més vell –defen-
sa Pou–. A més, en aquests anys s’ha
afegit molt públic nou al teatre”. Ha-
re és un dels dramaturgs anglesos
essencials de les últimes dècades,
sobretot perquè s’ha encarregat de
posar en qüestió l’estructura polí-
tica, social i moral del seu país. “Cel-
obert forma part del cos de teatre po-
lític d’Europa. Hare ha esdevingut
tan radical i compromès que ja no-
més el representen en teatres més
petits, no va al National com abans”,
explica Pou. Amb Celobert Hare
analitzava l’època tatcheriana, “pe-
rò en rellegir-la quedes esparverat
perquè sembla escrita avui”, assegu-
ra l’actor. Roser Camí li tornarà a
donar la rèplica per confrontar les
tesis d’esquerres i dretes, al Goya a
partir del mes de maig.

‘Nit de ràdio 2.0’
Cristina Clemente enceta les
hores golfes de La Villarroel
La directora de La Villarroel, Ca-
rol López, atenta al pols teatral de
la ciutat, ha captat per al seu teatre
dues de les obres que van morir
d’èxit a la minúscula Sala FlyHard.
Una és aquesta Nit de ràdio 2.0 es-
crita i dirigida per Cristina Cle-
mente amb els actors de la compa-
nyia de Jordi Casanovas. L’obra
utilitza les xarxes socials com a
metàfora per parlar de les coses
importants de la vida. Aquesta
bomba de rellotgeria radiofònica
s’estrena el 12 de març i tindrà uns
horaris atípics: diumenge i dilluns
al vespre.

‘Burundanga’
La comèdia de Jordi Galceran
sobre ETA troba una sala gran
El retorn més esperat: el gran pú-
blic podrà veure per fi la comèdia
sobre la hipotètica fi d’ETA que es
va inventar Jordi Galceran. Casa-
novas la va dirigir al Temporada
Alta i va passar fugaçment per la
seva sala, però no n’hi va haver per
qui en va voler. La solució ha estat
saltar a una sala comercial sense
tocar pràcticament res, ni un text
“brillantíssim”, diu el director, ni
cap dels cinc actors entre els quals
hi ha Carles Canut. Burundanga
és l’única obra del gran dramaturg
català actual que s’ha estrenat
abans a Madrid que a Barcelona.
Arribarà a La Villarroel el 6
d’abril.e

LAURA SERRA

BARCELONA. El Teatre Goya i La Vi-
llarroel van ensenyar ahir les cartes
que amagaven per a la recta final de
la temporada. I tenen una mà gua-
nyadora basada en quatre noms
propis de la dramatúrgia contempo-
rània. El Goya es quedarà amb dos
potents autors anglesos, seguint la
màxima d’apropar el millor teatre
que s’està fent al món a Barcelona,
i La Villarroel seguirà apostant pel
talent local, amb dos autors catalans
d’èxit. Sumats, fan pòquer.

‘Parlour song’
Jez Butterworth, nova estrella
anglesa, grata en els desitjos ocults
Magda Puyo dirigirà Parlour song.
Música de fons, l’obra d’un autor an-
glès de cognom quasi impronunci-
able, Jez Butterworth, que ha enllu-
ernat al món amb Jerusalem, una vi-
sió desafiant i audaç de la vida a l’An-
glaterra del segle XXI. Fill del Royal
Court, Butterworth també retrata-
va a Parlour song els anhels insatis-
fets de la classe mitjana que acaben
explotant. “Els desitjos generen pe-
tits monstres, i la comèdia àcida es
converteix en comèdia negra perquè
reprimir-se fa fer disbarats. Com-
prar cases, cotxes i aparells mòbils

01. Els protagonistes de Parlour song. 02. Josep M. Pou a Celobert. 03. L’equip d’Una nit de ràdio 2.0. 04. Burundanga. FOCUS

El Teatre Goya i La Villarroel ensenyen les cartes per al final de temporada
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