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Lamaratódepianoinaugura
avuielConcursMariaCanals

El pianista ucraïnès Denis Zhdanov va guanyar
el Concurs Maria Canals l’any 2010. APORTADA

CLÀSSICA

Deu hores ininterrompu-
des de piano donen avui
el tret de sortida a la 58a
edició del Concurs Inter-
nacional de Música Maria
Canals. A partir de les 10
del matí la plaça Reial de
Barcelona acull una ma-
rató en què tothom que
ho desitgi podrà tocar o
escoltar un piano de gran
cua. Entre els convidats
especials hi ha Yoko
Suzuki, que tocarà a les
20.30 h. La marató no és
l’únic espectacle de car-
rer de la jornada. A la pla-

ça de Catalunya amb el
carrer Bergara també s’hi
instal·la un piano de cua,
dins del programa El Ma-
ria Canals porta cua, i un
altre a l’intercanviador
de la parada de metro de
Diagonal, que hi serà fins
al 25 de març.

Finalment, hi haurà
un concert inaugural al
Petit Palau de la Música
(20.30 h). Hi actuarà De-
nis Zhdanov, el pianista
ucraïnès que va guanyar
el Concurs Maria Canals
l’any 2010.

Relleven Mario Gas de la
direcció del Teatro Español

Gas feia vuit anys que dirigia l’Español i havia
aconseguit sacsejar-lo amb èxit i qualitat. ROS RIBAS

TEATRE

Mario Gas no seguirà al
capdavant del Teatro Es-
pañol i les Naves del Ma-
tadero. Ahir el teatre va
confirmar que el català
deixarà el càrrec que ha-
via ocupat els últims vuit
anys, però sembla que no
serà destituït. Dilluns
Gas compareixerà da-
vant dels mitjans. El can-
vi d’alcalde a Madrid i el
relleu de la responsable
de Cultura de l’Ajunta-
ment (Fernando Villalon-
ga va substituir Alícia Mo-
reno Espert al desembre)

han anat seguits del no-
menament, ahir, de Na-
talio Grueso com a direc-
tor de programació d’arts
ecèniques. Té l’encàrrec
de dissenyar un nou “mo-
del cultural” per al Tea-
treo Español i les Naves,
el Fernán Gómez i el Circo
Price, en el qual no entra-
ria Gas. La sortida de Ma-
rio Gas seria només tres
mesos després de signar
una pròrroga polèmica,
tant per les dates com
per l’elevat sou (superior
als cent mil euros).

ESTRENA TEATRAL

La Beckett furga en
la memòria històrica

“La història és una convenció com
qualsevol altra”, afirma Xavier Al-
bertí. Com s’arriba a aquest pacte
col·lectiu és el que retrata Zoom,
de Carles Batlle, a la Beckett. Una
història d’amor enmig de la guerra.

per fer que el capità desertés i els
conduís a l’exili mexicà i no de cap
als camps de refugiats del Sàhara.
Aquell passatge familiar verídic és
l’excusa dramàtica de Zoom, que
s’acaba d’estrenar a la Sala Beckett.
Amb el rerefons de la guerra (molt
real), Batlle hi teixeix una història
de ficció que augmenta la tensió
dramàtica: una dona misteriosa
tindrà un paper clau en la decisió
del comandant.

Lluny del teatre documental
–perquè no pretén recrear la histò-
ria ni explicar un passatge de la
guerra–, Zoom reflexiona al voltant
dels mecanismes de creació de la

memòria personal i col·lectiva.
“L’obra parla dels autoenganys que
ens fem les persones. Del dolor i de
les cicatrius que queden de les feri-
des afectives, per la qual cosa som
capaços de modificar la memòria.
La col·lectivitat també tergiversa la
història –explica el director Xavier
Albertí–. La història és una conven-
ció com qualsevol altra. Només és
un pacte que s’ha elaborat en mo-
mentsdeterminatsperentendreuna
sèrie de situacions. Com que les per-
sonescanvien,lahistòriacanvia.Que
estigui fixada és impossible i, a més,
noserveixderes”.Aquestarelativitat
dels fets reals, de la manera de mirar
elpassatidelalecturaques’extreude
la història particular i col·lectiva són
les preguntes que planteja Batlle, un
delsdramaturgscatalansméspremi-
ats i exportats, un històric de la Bec-
kett i exdirector del seu Obrador.

Lahistòriadel1939tambéressona
en l’actualitat –ja se sap que la histò-
ria sempre es repeteix–: al segon ac-
te, situat a l’any 2012, s’enregistra un
documental sobre aquells fets i els
tres implicats mantenen relacions
paral·leles a les dels personatges del
vaixell(sónelsmateixosactors: Pepo
Blasco, Alícia González Laá i Jordi
Collet). “¿Com dues persones que
han passat moments traumàtics po-
den continuar vivint? La solució és
ser conscients de la presó de menti-
des on acceptem entrar per poder
tornarasortiralcarrersensepatirles
ferides del passat”, diu Albertí.

“No es pot jutjar el jutge”
Zoom va guanyar el premi 14 d’Abril
de teatre, que atorga el Memorial
Democràtic. Estirant el fil de la me-
mòria històrica i les ferides del pas-
sat, el director del Memorial, Jordi
Palou, va destacar que és “insòlit”
que es jutgi una persona que es tro-
ba en la tessitura d’haver de mirar
cap al passat seguint les seves com-
petències judicials. “La història no
ha acabat: el cas està obert als tri-
bunals argentins”, va dir referint-
se al cas Garzón. Xavier Albertí
també va assenyalar que “és im-
portant no jutjar els jutges que jut-
gen i que assenyalen les ferides, per
poder fer que les ferides diguin
menys autoenganys”.e

LAURA SERRA

BARCELONA. L’avi del dramaturg
Carles Batlle va ser un dels soldats
republicans que van embarcar al
destructor Lepanto al port de Car-
tagena el març del 1939. Quan van
saber que pretenien regalar la flo-
ta al govern colonial francès de Tu-
nísia, els soldats es van amotinar

Jordi Collet interpreta un comandant que ha de decidir el futur d’una
flota republicana i l’influeix la misteriosa Alícia González. DAVID RUANO

Carles Batlle i Xavier Albertí acosten les
ferides del 1939 al 2012 amb un ‘Zoom’

La SGAE té 6 pretendents per gestionar l’Arteria
L.S.

BARCELONA. El teatre Arteria Pa-
ral·lel ja té qui el festeja. Després
que la SGAE decidís avortar la mis-
sió de mantenir la xarxa internaci-
onal de teatres que l’expresident
Teddy Bautista havia impulsat, l’en-
titat de gestió va optar per oferir la
gestió del teatre barceloní a empre-
ses privades. I el sector ha respost:
sis productores han presentat a la
SGAE les seves propostes. Són Fo-
cus (que ja té els teatres Goya, Ro-
mea, Condal i La Villarroel), l’em-
presa Tres per 3 (que gestiona el Vic-
tòria i el Poliorama), la unió de la
promotora musical The Project i la
productora teatral gironina Bitò
(que està al darrere del Temporada
Alta) i les madrilenyes Letsgo i Sum-

mum. Des de la SGAE van confirmar
ahir que una d’aquestes serà “la
companya de viatge mentre duri la
concessió”. L’edifici de l’Arteria és
propietat de l’Ajuntament, tot i que
la SGAE va invertir en les reformes
del vell Teatro Español uns 12 mili-
ons d’euros, diners que confiava
rendibilitzar en els 10 anys de con-
cessió municipal, prorrogables a
cinc més. L’elecció de l’empresa és
un procés obert que no es decidirà
abans del maig. “Esperarem la cons-
titució de la nova junta directiva.
Mentrestant, estem valorant a fons
les propostes, que presentarem a la
primera junta del patronat de la
Fundación Autor”, van dir ahir des
de la SGAE. També van assegurar
que l’Ajuntament està al corrent del
cas i li demanaran el vistiplau.e

EQUIPAMENTS

L’Arteria havia estat l’antic Circo
Español, l’Scenic i Studio 54. AROCHA


