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Per saber què
passa en el món
escènic haurem

de viatjar

SANTI FONDEVILA

●La crisi i els teatres públics Una
de les coses que la crisi s’ha endut de
les programacions dels teatres pú-
blics de Barcelona són els especta-
cles internacionals. Ai, els vells
temps!, tot parafrasejant Pinter.
Ara, doncs, ens quedarem sense sa-
ber què fan a Berlín, París, Viena,
Brussel·les, Ginebra... I això és una
mala passada. Per als espectadors i
per a la gent de teatre, perquè la
contaminació artística és fonamen-
tal per aprendre, per progressar, per
imaginar, per sorprendre.

Sí, la temporada que ens espera
tindrà algun convidat de fora. Petit
oasi en el desert. El Lliure amb un
Veronese que ja va triomfar al Tem-
porada Alta i, curiosament, amb pro-
duccions per als infants. I el TNC
amb l’amic Philippe Decoufflé i una
companyia italiana de circ contem-
porani. Millor que res. Però Barcelo-
na, que havia aconseguit un cert lloc
en el panorama de l’exhibició inter-
nacional, baixa a segona divisió. No-
més ens pot salvar el Grec i viatjar al
Temporada Alta o a la veïna Avinyó.

● El crim de l’IVA Deia el director
i actor Mario Gas en una televisió
que darrere la pujada de l’IVA de la
cultura del 8% al 21% hi ha d’haver
algú. I és probable que aquest algú,
o alguns, hagin fet servit la màxima
ja expressada al Parlament per una
diputada del PP en relació als atu-
rats. “La cultura? Que se jodan”.
Potser, a més, hi ha un ànim de re-
venja contra el cinema espanyol,
que en moments molt determinats
de la legislatura del senyor Aznar es
va posar en contra de l’anterior go-
vern i la seva intervenció a la Guer-
ra de l’Iraq. No ho sabrem mai, pe-
rò el mal ja està fet i les conseqüèn-
cies seran negatives.

Resulta patètic l’actual ministre
d’Educació i Cultura dient que una
pujada d’impostos és lògic que no si-
gui bona, però sense ni una espurna
de sensibilitat, de preocupació. A ai-
xò s’hi pot afegir que alguns museus
de Madrid i entitats dependents de
l’Inaem no paguen IVA, però, per
exemple, el Lliure i el Teatre Naci-
onal de Catalunya sí. Fins i tot aquí
la injustícia clama al cel. A més, a la
resta de Europa s’aplica IVA reduït
a la cultura. ¿Aquest és el camí per
ser més Europa? Bandarres.

Circulant per la xarxa hi ha de-
mandes per restaurar l’IVA del
33% als productes de luxe, que ja va
existir entre el 1986 i el 1991. No li
serviria de res, a la cultura, però
potser milloraria la cínica aparen-
ça del senyor Montoro i el seu cap,
Rajoy.e

El traspunt

Homenatge satíric a Barcelona

De la Monyos al Floquet de Neu i
dels romans als llauners, Joan Ollé
congrega al Teatre Grec de demà a
dissabte tots els personatges signi-
ficatius de la ville de... Barcelona.
Una gamberrada poètica i musical.

L.S.
BARCELONA. À la ville de... Barcelo-
na és el títol olímpic de l’homenatge
que Joan Ollé i companyia brinden
a Barcelona. Animal del ciment de-
clarat, amant crític de la ciutat, el di-
rector ha reunit en un cafè-concert
tant els personatges singulars com
els més quotidians de la història de
Barcelona, des dels romans de Barci-
no als llauners de les Rambles. “Po-
sarem en escena la dona dolenta, que
deia Maragall”, deia Ollé. I ho faran a
través del que en van escriure autors
com Mercè Rodoreda, Jean Genet,
George Orwell, Salvat-Papasseit,
Vázquez Montalbán, Eduardo Men-
doza i el mateix Ollé, que s’estrena
com a autor escènic.

“Barcelona ha estat molt escrita,
però poques vegades ha sigut tea-
tre”, opina Ollé. À la ville de... Barce-
lona la ciutat és el decorat on es pas-
segen el Floquet de Neu, Millet, la
Casita Blanca, Johnson del Molino,
Bernardo el cantant de la Barcelone-
ta i Ulisses, tots sense cap fil lògic.
Joan Alavedra dirigirà el grup Lis-
boa Zentral Cafe, que posarà la ban-
da sonora a l’espectacle, un reguit-
zell de cançons que parlen de Barce-
lona i temes típics de cada època (el
hit de l’espectacle és la Pepeta).
“Barcelona no té qui la canti en cata-
là”, es queixava Ollé. Les cançons
més populars deuen ser Princesa de
Barcelona de Gaietà Renom i Barce-
lona i jo de Serrat, però hi han afegit

temes de Dean Martin, Tino Rossi i
Boris Vian, entre d’altres. “Quan
vaig saber que Martin cantava sobre
Barcelona i ningú no m’ho havia dit,
em vaig sentir estafat!”

Del teatre poètic al gamberro
La companyia que ha seguit a Ollé en
els últims espectacles dóna vida a
aquesta galeria de personatges (Joan
Anguera, Victòria Pagès, Oriol Genís,
Ivan Benet, Enric Majó, entre d’al-
tres), que se citaran al Teatre Grec de
demà a dissabte. Andrés Corchero
n’ha coreografiat el moviment. “És
una barreja del que s’ha viscut i del
que s’ha imaginat. Invoca moltes ge-
neracions diferents. Em recorda l’al-
manac d’estiu del TBO. Voldria que
l’espectacle li agradés a Francisco
Ibáñez, i l’hi dedico a l’exregidora de

Ciutat Vella Itziar Castro”, deia el
director. Els referents van del
TBO al Cafe Müller de Pina
Bausch. “Manolo Escobar pot se-
guir una emoció de Salvat-Papas-
seit i no xoca –exemplifica Ollé–.
Barcelona té aquesta gràcia, que
hi conviu el tortell del diumenge
amb la comunitat pakistanesa”.

Va ser el director del Grec, Ra-
mon Simó, qui va demanar a Ollé
que es deixés del “teatre de gent
quieta” –per les posades en esce-
na de textos d’Espriu, Pla o Ma-
ragall– i evoqués la seva Barce-
lona. El resultat és “una gamber-
rada poètica amb moments de sà-
tira i moments petarderos, com
quan matem Companys o quan
Samaranch anuncia: «À la ville
de... Barcelona»”.e

Un assaig d’À la ville de Barcelona, que es representarà al Teatre Grec. ICUB

Joan Ollé fa memòria de la ciutat a ‘À la ville de... Barcelona’, al Teatre Grec

Portaceli retrata l’inici
de la voràgine capitalista

L.S.

BARCELONA. Nou persones es tro-
ben pel carrer un d’aquells joves
trempats que fan una enquesta so-
bre pizzes congelades. Amb aquest
pretext consumista, el dramaturg
anglès Martin Crimp “és capaç
d’obrir esquerdes immenses en els
personatges”, afirma Carme Porta-
celi, la directora d’El vídeo no el veu
ningú. “Fa un retrat demencial i cò-
mic de la societat dels anys 90”. La
regressió al passat es podrà fer de
demà i fins diumenge al Mercat de
les Flors dins del festival Grec.

És el 1991, ha caigut el Mur de
Berlín i s’acaba la Guerra Freda.
Llavors comença el segle XXI i els
valors del món patriarcal guanyen
tot el protagonisme –els valors que
ens han conduït a la crisi actual–.
“Crimp ensenya una societat infe-
liç que no sap què sent ni què ha de
sentir. És una crítica a la voràgine
capitalista que, vista des d’avui, fa
feredat”, diu Portaceli. I això que

Crimp (autor de La ciutat o de la
versió de La gavina que va dirigir
David Selvas) la va fer l’any 1990 al
Royal Court Theater, abans d’esde-
venir-ne resident. “Ja era consci-
ent que vivíem el canvi de segle.
Sempre hauríem de fer cas dels
dramaturgs...”, diu, com a retret, la
directora.

L’equip habitual de Portaceli a la
Factoria Escènica Internacional
(FEI) signen l’espectacle. Ferran
Carvajal en dirigeix el moviment i
Paco Azorín n’ha dissenyat l’esce-
nografia, un espai metafòric que re-
met a la societat de la comunicació,
“la bogeria de parlar i no dir res”. El
vídeo en qüestió hi té molt a veure.
Els actors del muntatge són Gabri-
ela Flores, Francesc Garrido, Albert
Pérez i els joves Maria Rodríguez,
Martí Salvat i Diana Torné.

El video no el veu ningú és la fra-
se que repeteixen els enquestadors
a les víctimes. Se suposa que els gra-
ven per a usos interns, però algú tra-
eix la promesa per motius tèrbols.

“Diria que acaba amb un happy
end però molt especial, tremend!
–diu Portaceli–. És que el llistó
està molt baix, perquè ara tenir
300 euros al mes ja és un happy
end! Crimp va escriure el text en
el posttatcherisme. Després d’in-
ventar-se la Guerra de les Malvi-
nes, als anglesos els va agafar un
atac de patriotisme i la van votar.
I va esquilar el país: el transport
públic, la sanitat pública... D’aquí
tres anys aquí estarem així”, vati-
cina. e

Gabriela Flores i Francesc Garrido interpreten
dos dels yuppies del text de Martin Crimp. ICUB

Macedònia
“És una
barreja del
que s’ha viscut
i imaginat.
Em recorda
l’almanac del
TBO”, diu Ollé

Crisi
“Martin Crimp
ensenya
una societat
infeliç que
no sap què
sent ni què
ha de sentir”


