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TEATRE

‘Oleanna’, la utopia
punk de David Mamet

al Teatre Romea

David Mamet posa contra les cor-
des l’espectador a Oleanna. L’edu-
cació, el poder, la llibertat i la comu-
nicació enfronten un professor i la
seva alumna. David Selvas dirigeix
un text implacable al Romea.

i obligant a anar un lloc on creiem
que hem d’anar però on realment no
volem anar. Potser l’educació és fer
que pensem per nosaltres mateixos
i no fem el que toca”.

El debat educatiu s’eleva a un ni-
vell ètic, polític i ideològic quan, en
un gir d’intriga, la noia denuncia per
abús sexual el professor. Això els si-
tua en un pla d’igualtat. I el mestre
progre que pregonava a favor de la lli-
bertat de pensament, veu perillar la
seva plaça fixa. Selvas ho veu com un
alter ego del dramaturg, a través del
qual deixa anar les seves idees anti-
sistema i, alhora, s’enriu d’ell mateix:
“Són personatges contradictoris,
com som a la vida”.

Un Shakespeare destil·lat
L’enigmàtic títol de l’obra, Oleanna,
es refereix a un lloc idíl·lic, un poble
nord-americà que va fundar un co-
lonitzador holandès el segle XVI, en
el qual va voler instaurar una nova
estructura de poder. La idea va fra-
cassar, esclar, i només en queda una
cançó folk “horrible”, diu Selvas, per
recordar-ho. Mamet col·loca, amb
la mala bava habitual, la guerra di-
alèctica sota el paraigua de la utopia.
Utilitzant els recursos dramàtics
del thriller, comença un pols entre
“dues persones que no s’entenen”,
resumeix Madaula. “Però el més

trist, el que et dóna una coça a l’es-
tómac, és que totes dues tenen raó.
Però ni així no s’entenen, i la cosa
acaba molt malament”, diu.

“Oleanna passarà a la història
perquè agafa els grans temes i els
tanca en una caixa. Hi ha monòlegs
èpics. És com un Shakespeare des-
til·lat. Parla del poder, de la llibertat,
de qui som i on anem. I és més reco-
neixible perquè no són reis o ducs,
sinó persones d’aquí”, defensa el di-
rector. Estèticament, Selvas també
n’ha fet un artefacte explosiu, viu i
contemporani.

El text de David Mamet posa
l’espectador entre l’espasa i la pa-
ret: li dóna arguments perquè sim-
patitzi amb els dos protagonistes,
però no en fa cap de més bo que l’al-
tre. Carlota Olcina en destacava

LAURA SERRA

BARCELONA. “Mamet no et deixa
respirar”, avisa David Selvas. Agafa
dos personatges amb raonaments
contraposats, els posa cara a cara i
encén la metxa. Les seves explosions
han donat títols com Un matrimoni
de Boston, Glengarry Glen Ross, Per-
versitat sexual a Chicago, American
Buffalo i l’Oleanna que estrena Sel-
vas al Teatre Romea el 6 d’octubre.
L’obra arrenca amb una situació
senzilla: una alumna va al despatx
del seu mestre perquè, simplement,
l’aprovi. L’actor Ramon Madaula
interpreta el professor de pedagogia
i Carlota Olcina és l’alumna que pas-
sa per la universitat com a tràmit
per tenir un títol i accedir a una bo-
na feina. Però ni ell és un catedrà-
tic convencional ni ella una mosca
morta. “Aquest senyor és un punk,
vol replantejar-s’ho tot, el sistema.
Per això hi ha una connexió molt
forta amb l’ara i l’aquí –explica Sel-
vas–. Planteja que potser l’educació
és pensar que ens estan enganyant

Ramon Madaula i Carlota Olcina, cara a cara, en un assaig d’Oleanna, que dirigeix David
Selvas al Romea després de muntar-hi L’habitació blava. DAVID RUANO

“l’ambigüitat”: “Mamet diu que si
et posiciones, t’equivocaràs”. Se-
gons Madaula, que acaba d’inter-
pretar un altre professor en entre-
dit a l’obra Dubte, “Oleanna mostra
les mil cares de la veritat. La gent ha
de sortir sense saber de qui està a
favor”, diu Madaula.

Cristina Genebat, que s’ha encar-
regat de la traducció en català, de-
fensa l’estratègia de l’autor: “Si et
posiciones, deixes de pensar. Per ai-
xò ens obliguen a posicionar-nos
tan sovint. Si no et posiciones, quan
surts de l’obra segueixes pensant”. I
Julio Manrique, el director del Ro-
mea, hi afegeix: “A més, Mamet no
escriu per salvar-se, ni per caure
simpàtic, perquè prediquin coses
excel·lents i virtuoses d’ell. Per això
després l’acusen de misogin...”e

David Selvas dirigeix Ramon Madaula
i Carlota Olcina en un tens combat dialèctic

CLÀSSICA

Quinze músics joves participaran en el cicle El Primer Palau
La dissetena edició del cicle El Pri-
mer Palau permetrà que quinze in-
tèrprets més joves de 30 anys de-
butin al Palau de Música, del 4 al
24 d’octubre. El guanyador serà
premiat amb 6.000 euros.

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. Lluís Millet, assessor
musical del Palau de la Música, va
destacar ahir la consolidació del ci-
cle El Primer Palau. “Estem molt sa-
tisfets perquè hem tingut 69 sol·li-
cituds, el doble de les convocatòries
d’edicions anteriors”, va dir. Segons
Millet, aquest increment parla de
manera prou eloqüent del prestigi
d’un cicle que cada tardor des de fa
disset anys permet que joves intèr-
prets puguin debutar al Palau de la
Música. Tanmateix, Millet també
reconeix que en l’augment de les
sol·licituds hi influeixen les “dificul-
tats dels joves músics per poder ac-
tuar a causa de la crisi”.

Finalment seran quinze els in-
tèrprets residents a l’estat espanyol
que debutaran al Palau en un cicle

organitzat en quatre sessions do-
bles del 4 al 24 d’octubre i patroci-
nat per Mitsubishi Electric. Millet
va defensar ahir “l’articulació” de la
programació en quatre blocs: Violí
i piano, dos instruments emblemà-
tics, Cordes versus vents, Del lied ro-
màntic al piano del segle XXI i El
gran repertori.

El concert inaugural el protago-
nitzaran la violinista Elena Rey i el
pianista Marc Heredia. Ella inter-
pretarà obres de Corelli, Montsal-
vatge i Poluenc, acompanyada de la
pianista Noelia Rodiles. Ell tocarà
peces de Rakhmàninov, Mompou i
Liszt. Ahir, durant la presentació
del cicle a la sala d’assaig de l’Orfeó
Català, tant Rey com Heredia van
manifestar la “il·lusió” que els fa po-
der actuar al Palau: “És una sala on
hem escoltat tanta música!”

La segona jornada, el 10 d’octu-
bre, presentarà un joc de contrastos
entre el Quartet Gerhard i l’Azahar
Ensemble, dues formacions que han
passat per la Hochschule für Musik
de Basilea. També hi haurà contras-
tos el 17 d’octubre: d’una banda, el

La violinista barcelonina Elena Rey actuarà en el
concert inaugural del Primer Palau. PALAU DE LA MÚSICA

baríton Josep-Ramon Olivé oferirà
un recital del lied romàntic a clàssics
del segle XX com Toldrà i Ravel; de
l’altra, la pianista Neus Estarellas
agafarà el testimoni per avançar fins
a creadors contemporanis com ara
Pascal Dusapin. El concurs es tanca-
rà el 24 d’octubre amb un gran re-
pertori interpretat, en sessions dife-
rents, pel violinista Lucas Bienzo-
bas i el pianista Félix Ardanaz.

6.000 euros per al guanyador
El 22 de novembre l’oboista Gui-
llermo Sanchis, guanyador d’El Pri-
mer Palau el 2011, protagonitzarà la
cloenda oficial, en què es farà el lliu-
rament dels guardons de l’edició
d’enguany. El primer premi, dotat
amb 6.000 euros, inclou també el
premi 25 Anys de Catalunya Músi-
ca, i el guanyador participarà en el
concurs New Talent de la Unió Eu-
ropea de Radiodifusió. També es
destinen 6.000 euros més a altres
guardons i per primera vegada es
convoca un concurs de disseny per
a joves talents per escollir la imatge
de la pròxima edició del cicle.e

Ambigu
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etposiciones,
t’equivocaràs”,
explica
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