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La història de Catalunya,
en clau Monty Python

Som una noció retrata des del Club
Capitol els últims mil anys d’histò-
ria catalana en clau autoparòdica.
La comèdia musical dirigida per
Jordi Purtí beu de referents com
L’Escurçó negre i Mony Python.

L.S.

BARCELONA. Som una noció capgi-
ra la història de Catalunya, des de la
invenció de la senyera fins a la mort
de Franco. I la capgira tant que fins
i tot fa lluitar en la Guerra de Succes-
sió la princesa Laia i Rafel Skywalker
Casanova contra el Darth Vader Fe-
lip V. L’espectacle col·loca situaci-
ons i personatges actuals en fets his-
tòrics amb els quals tenen un pa-
ral·lelisme clar. “És una manera di-
vertida d’explicar què és Catalunya,
una noció que no s’acaba mai de con-

cretar”, diu l’autor i actor Òscar Or-
bezo. “És com veure el telenotícies,
però amb un altre vestuari. Jaume
I participaria en la reivindicació dels
indignats! Et fa preguntar: en mil
anys no ha canviat res?”, explica el
productor Toni Albaladejo, d’Anexa.

L’espectacle, que s’estrena al
Club Capitol aquest divendres, el
condueixen musicalment dos mon-
jos de Montserrat –que juguen amb
grans temes populars i universals i
sons tan catalans com el flabiol, la
tenora, la gralla, el tible i el teclat,
saxo i trombó– i dos actors, que te-
nen tots els papers de l’auca. Repas-
sen en deu esquetxos “la història co-
neguda, la reconeguda i l’oblidada
de Catalunya, com el tràfic d’esclaus
que es feia a Cuba mentre els indi-
ans construïen ateneus aquí”, expli-
ca el director d’aquest divertimento,
Jordi Purtí (Operetta, Hop!era). “La
quota espanyola hi és i també la
quota americana, que ens envaeix”,
admet. “Però no és una obra de bons
i dolents, perquè som el que entre
tots hem construït”, diu l’autor.e

Una història sui generis, amb la
timbalera del Bruc i Napoleó. RUANO

INSTITUCIONS

Mario Gas evita la polèmica i
marxa del Teatro Español a l’estiu

El director Mario Gas ha pactat
una “sortida civilitzada” del Teatro
Español de Madrid, que ha dirigit
vuit anys. “El nou equip de govern
vol un altre equip”, ha al·legat, i ha
negat que aspiri a dirigir el TNC.

ria tacada per la polèmica anul·lació
de Lorca eran todos de Pepe Rubia-
nes. El director va assegurar que ha
intentat “ser fidel al teatre, a l’Ajun-
tament de Madrid i al públic”, tot i
que “no es pot ser fidel si no s’és fi-
del a un mateix”, va dir, defensant la
seva “ideologia, que no partidisme,
com a director escènic”.

No va carregar les tintes contra
els polítics, però va deixar dit: “No
m’agraden les males maneres, ni
moltes de les coses que s’han publi-
cat”. El director, sense dir noms, es
referia a la polèmica de les últimes
setmanes sobre les possibles irregu-
laritats en la renovació del seu con-
tracte poc abans del relleu a l’Ajun-
tament i el seu elevat sou (superior
als 100.000 euros a l’any). Gas va de-

fensar que “mai han existit contrac-
tes blindats” i que el seu sou “com-
parat amb d’altres és una nimietat”.
El director va dir que li “repugna”
parlar de diners perquè “mai ha ro-
bat un cèntim a ningú”.

“No crec en els concursos”
Mario Gas va descartar totalment
optar a la direcció del Teatre Nacio-
nal. “No crec en els concursos i al
TNC es planteja un concurs”, va ob-
jectar el director. “No em vull pre-
sentar a cap concurs, però espero
que el director que surti em vulgui
tenir en compte de tant en tant”, va
assenyalar. De fet, Gas va dir que no
pensa abandonar Madrid, tot i que
tampoc no va poder posar un rumb
concret a la seva carrera.e

LAURA SERRA
BARCELONA. “Me’n vaig content i no
frustrat. Recullo la maleta i dic: “«Si
no ho he fet millor, és que no n’he sa-
but»”. Així s’acomiadava ahir de la di-
recció del Teatro Español Mario
Gas, que n’ha estat el màxim respon-
sable els últims vuit anys. Marxa per
friccions amb el nou equip de govern
de l’Ajuntament de Madrid, que en-
capçala Ana Botella, juntament amb
el delegat d’Arts, Fernando Villalon-
ga, i el nou responsable de programa-
ció de tots els teatres municipals, Na-
talio Grueso. “Canvien les estructu-
res i és lògic que vulguin canviar. El
nou equip de govern vol un altre
equip”, va resumir Gas en una roda
de premsa multitudinària. El direc-
tor va assegurar que havia pactat
“una sortida civilitzada” del teatre,
de manera que es mantindrà en el
càrrec fins al 30 de juliol i la progra-
mació seguirà intacta. Dels compro-
misos que havia adquirit fins al de-
sembre, com l’últim muntatge de Da-
niel Veronese o de María Pagés, al-
guns podrien perillar, en funció de
les retallades pressupostàries.

Gas va fer una extensa repassa-
da al seu exitós pas per l’Español,
que en aquest temps ha obert la Sa-
la Petita i les Naves del Matadero, i
ha estat un revulsiu en l’oferta te-
atral de la ciutat (com demostra
l’èxit de Follies, en cartell amb les
entrades exhaurides), una trajectò-

El director català va glossar la seva trajectòria a l’Español en una roda
de premsa multitudinària en què no va treure els draps bruts. EFE

El director descarta que es presenti al concurs per dirigir el TNC

enbreu

Juan Goytisolo, nou premi
Formentor de les lletres

LITERATURA

L’escriptor Juan Goytiso-
lo (Barcelona, 1931) va
ser guardonat ahir amb
el premi Formentor de
les lletres pel conjunt de
la seva producció narra-
tiva i assagística. El jurat
que presideix Carlos
Fuentes ha destacat la
“fortalesa, exemple i in-
dependència de criteri”
de l’obra de Goytisolo i la
“trajectòria intel·lectual

i la influència cultural” de
l’autor, considerat com
“un interlocutor entre la
cultura europea i la islà-
mica”. Algunes de les
obres més destacades
de Goytisolo són Juan sin
tierra, Señas de identi-
dad i Makbara. El premi
Formentor, que l’any
passat va iniciar una no-
va època, està dotat amb
50.000 euros.

‘Cartes des de Tahrir’ porta
al Lliure la Primavera Àrab

Els intèrprets de l’obra reciten tuits i ‘posts’. TEATRE LIURE
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Tuits, correus electrò-
nics i posts de blogs per-
sonals. Aquesta és la ma-
tèria primera de Cartes
des de Tahrir, l’última
sessió del cicle de lectu-
res Cartes lliures, que
avui es tanca al Teatre
Lliure. Amb Pol López, Al-
bert Prat, Alba Pujol i Mi-

ma Riera com a intèr-
prets, Cartes des de Tah-
rir posa veu a les parau-
les dels protagonistes
anònims de la Primavera
Àrab, amb textos extrets
de les xarxes socials. Te-
atre i noves tecnologies
s’alien per fer esclatar la
revolució al Lliure.

Localitzat a Florència un
fresc atribuït a Leonardo

Còpia de Rubens de ‘La batalla d’Anguiari’. ARA

ART

Un equip d’experts asse-
gura que ha localitzat La
batalla d’Anguiari, un fa-
mós fresc que Leonardo
da Vinci va pintar a Flo-
rència a principis del se-
gle XVI i que fins ara no
se sabia on era. Segons
els investigadors, l’obra

de Leonardo està situa-
da en un mur al darrere
de La batalla de Scan-
nangallo, que Giorgio
Vasari va pintar el 1560
al Saló dels Cinc-cents
del Palau Vell de Florèn-
cia, actual seu de l’ajun-
tament de la ciutat.


