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Els tres puntals de la carte-
llera a Barcelona actuen
amb diferència aquesta
Setmana Santa i constaten
que la tendència està can-
viant. La productora Fo-
cus va estrenar dilluns la
temporada amb Los per-
sas al Romea, i va arrencar
les sessions de Germanes
de Carol López a la Villar-
roel la setmana passada.
També aguanta Òscar, una
maleta, dues maletes, tres
maletes, tot i que hagi bai-
xat sensiblement l’ocupa-
ció les darreres setmanes i
que ja tingui una data de
sortida definitiva: diumen-
ge de Pasqua. El Lliure és
a l’altre extrem: les dues
sales estan tancades.
(L’última funció de la Fa-
bià Puigserver es remunta
al 7 de març. A la Sala Pe-
tita, Cesc Gelabert va fer
fins diumenge passat l’ex-
periència d’Una setmana
amb el públic a l’Espai
Lliure, un muntatge expe-
rimental que se suportava
amb llum general i la taula
de so baixada a peu d’es-
cenari. Al TNC mantenen
tres de les dues propostes:
des del 9 de març la Sala
Petita és buida per l’acaba-
ment d’El dia del profeta,
de Joan Brossa. No es tor-
narà a obrir fins que no ar-
ribi L’home, la bèstia i la
virtut (27 de març), estre-
nat fa deu dies al Teatre
Alegria de Terrassa. Tam-
bé el Sis Joans, de Carles
Riba, de la Companyia To-
tilau per a tots els públics
va baixar el teló el 9 de
març. Per contra, tenen en
funcionament El cercle de
guix caucasià, a la Sala
Gran, i Un fill, un llibre, un
arbre, de Jordi Silva, a la
Sala Tallers.

Diumenge passat va
acomiadar-se Cavalia, a la
plataforma marítima del
Fòrum. Aquesta sortida es
deu exclusivament a mo-
tius d’agenda, ja que la
companyia té previst es-
trenar l’1 d’abril a Madrid
i necessita dues setmanes
per traslladar la lona i les
grades. El macromuntatge
d’acrobàcia, poesia i ca-
valls, de fet, ha prorrogat
diverses vegades la seva
sortida gràcies a l’èxit de
públic.

A les sales alternatives,
la decisió també és salo-
mònica. N’hi ha, com la

Muntaner, que van tancar
diumenge El silenci del
mar però ja van reprendre
la marxa ahir dimecres

mateix amb la reposició de
Crónica sentimental de
España, una lectura lúcida
de Lluïsa Cunillé i Xavier

Albertí de les pàgines de
Manuel Vázquez Montal-
bán. Per la seva banda, el
Tantarantana ha decidit

avançar la sortida d’Una
cara nova, un muntatge
que volia retratar la joven-
tut i que no ha tingut el fa-

vor del públic les tres set-
manes que ha aguantat a la
cartellera.

Valoracions
El director artístic Àlex
Rigola ho té ben clar: «Si
puc fer coincidir el canvi
de produccions amb les
vacances, millor.» Ara, ja
avança que la temporada
vinent al Lliure hi haurà un
muntatge que farà la tra-
vessia del desert de Set-
mana Santa. Rigola entén
que les vacances (també
les de Nadal) afecten ne-
gativament les seves ocu-
pacions, ben diferent d’al-
tres places, com les de Ma-
drid, on hi ha tradició d’un
turisme cultural siguin els
familiars que aprofiten els
festius per visitar la famí-
lia de la capital, com els
ciutadans de l’Estat de fo-
ra de Madrid que van a la
capital per aquestes vacan-
ces. Al Lliure, les festes de
Nadal són dolentes perquè
surten beneficiades les
propostes de teatre amable
i familiar, un tipus d’es-
pectacle que no sovinteja
en la cartellera comprome-
sa i dura del Lliure: «En te-
nim d’entretingudes», pe-
rò no prou blanques per al
gust de l’espectador nada-
lenc, diu Rigola. Del 26 al
28 de desembre, Rigola fa-
rà una nova aproximació:
reposarà Coral romput de
Vicent Andrés Estellés, di-
rigit per Joan Ollé, que es
va estrenar al Temporada
Alta i que va fer un parell
de sessions fa un mes. Ri-
gola ha comprovat que la
major part d’espectacles
tenen una remuntada d’es-
pectadors després de les
vacances.

Belbel, director artístic
del TNC, aposta per donar
opcions de veure teatre als
ciutadans que es queden a
Barcelona i als que hi van a
fer turisme. Belbel entén
que la tradició religiosa de
la Setmana Santa, que con-
vidava al recolliment, ha
donat pas a una celebració
més oberta en què hi ha un
bon sector de públic que
opta per sortir a la nit per
anar al teatre. El TNC
manté el calendari habi-
tual. Altres propostes com
ara la comèdia Ex al Teatre
Borràs preveu un funció
especial per dilluns de
Pasqua.

El teatre ja és una alternativa a l’esquí
En només tres anys ha canviat notablement la tendència de tancar durant les vacances de Setmana Santa
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● Llum tènue, que il·lumina uns
dits esgrogueïts i prims, de cera.
Rostre a la penombra, de descon-
fiat, de pobresa d’esperit. Cervell
atrotinat, que ha hagut de renun-
ciar a les primeres creences pel bé
d’una humanitat que s’intueix fe-
ble, pecadora, desemparada.
Aquest és l’aspecte amb què Josep
Minguell (el gran inquisidor) rep
els espectadors. La tempesta dis-
cursiva té ritme i no rebaixa ni un
gram la seva intensitat. Fins que
una gota de suor regalima sota el

● És que la gent no s’escapa de les grans
ciutats durant la Setmana Santa? És un fet
innegable, com ho constaten els embus-
sos en les operacions sortida i tornada

(més o menys esglaonada, això ja es veu-
rà) de les carreteres que es dirigeixen a les
capitals. El 2005, fins a vuit sales de teatre
calculaven la seva sortida d’espectacle
amb diumenge de Rams i aprofitaven la

birret d’aquest bisbe que decideix
matar Jesús, novament, abans que
l’ànsia de repartir llibertat entre els
mortals torni a revolucionar el ga-
lliner.

El gran inquisidor no cau en la
temptació fàcil de fer una caricatu-
ra de la Conferència Episcopal Es-
panyola, ara capitanejada nova-
ment per Rouco Varela. L’inquisi-
dor recrimina amb un discurs exis-
tencialista la poca vista de Jesús,
que deixa perdre’s la majoria de la
humanitat; només els forts de mo-
ral sabran gaudir de la llibertat i es-
timar Déu. Els altres necessiten del
misteri i de la por, de la foguera i
l’autoritat, per ser creients i poder
actuar com un fill de Déu. Si no,
cauran a l’infern.

El conte de Dostoievski a Els
germans Karamàzov, transformat
en una trobada entre l’inquisidor i
Jesús, és una obra recomanable per
la posada en escena austera i també
per la contundència del discurs.
Encara més, en aquestes dates de

pel·lícules mítiques a les tardes de
Setmana Santa, rosaris mediàtics
del Papa i processons populars
(laiques o religioses) en moltes
ciutats.

Laia de Mendoza no diu ni una
paraula, però la seva presència és
imprescindible. La del seu perso-
natge és una mirada castigada que
rep una crítica desmesurada per la
seva manera de fer ben intenciona-
da. Mentre que l’inquisidor és la
veu de l’experiència, del fatalisme,
el detingut és la icona de l’esperan-
ça, de l’optimisme, de la generosi-
tat. Un comportament que es de-
mostra ineficaç davant el devessall
d’improperis, amb citacions bíbli-
ques incloses (evidentment, no
compten els evangelis apòcrifs ni
que l’Església l’oficialitzés segles
després de la mort de Jesús els ver-
sicles recitats). Laia escolta i calla.
Només un gest, innocent, desbara-
ta la sentència. No és un petó de Ju-
des, encara que resulti també tra-
ïdor a ulls de l’inquisidor.

setmana posterior per preparar escenaris i
assajar el següent muntatge, ja passat el
dilluns de Pasqua. La tendència ha canviat
notablement. L’únic que, per ara, es man-
té amb la voluntat ferma d’aprofitar la

Setmana Santa per tancar les sales és el
Lliure. El TNC, en canvi, opta per mante-
nir alguna producció, conscient que enca-
ra baixa l’ocupació, però que es bo mante-
nir oferta. Per acabar, Focus hi aposta.

JORDI BORDES

teatre | «el gran inquisidor»

Contundent reflexió en la setmana de Passió
� Autor: Fiódor Dostoievski

(traducció de Nina Avrova i Anna

Soler Horta)

Dramatúrgia: Moisés Maicas i

Josep Minguell

Direcció: Moisés Maicas

Intèrprets: Josep Minguell i Laia

de Mendoza

Dia i lloc: dimecres, 12 de març

(fins al 6 d’abril) a l’Espai Brossa.

Barcelona.

Josep Minguell, l’inquisidor, i el presoner, Laia de Mendoza. / X. GUIX


