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Mig segle de la
Schaubühne

i Galceran fent
les Amèriques

SANTI FONDEVILA

● 50 anys del cau d’Ostermeier.
Nascuda com a sala privada i amb el
nom de Schaubühne am Halleschen
Ufer, va acollir la primera represen-
tació el 1962 amb Das Testament des
Hundes oder die Geschichte der
Barmherzigen [La voluntat del gos
o la història del misericordiós], so-
ta la direcció de Konrad Swinarski.
Però no seria fins a l’arribada de Pe-
ter Stein el 1970 que el teatre co-
mençaria una autèntica revolució
estètica i de funcionament que el va
convertir en referent del teatre eu-
ropeu i a Stein en un dels creadors
més interessants de la segona meitat
del segle XX. L’actual edifici és obra
del famós arquitecte berlinès Erich
Mendelsohn, un dels més impor-
tants del segle XX. Stein va deixar la
Schaubühne am Lehniner Platze a
mitjans dels 80 –no ho va fer de bon
grat–, i el 1999 en va agafar el relleu
un jove equip encapçalat pel fins
aleshores desconegut director Tho-
mas Ostermeier (un habitual del
Lliure durant l’etapa Rigola) i la co-
reògrafa Sasha Waltz. Ostermeier és
l’actual responsable de l’única insti-
tució teatral pública que queda en
actiu al que era el Berlín Occidental,
ja que l’alcaldia ha centrat els esfor-
ços en la recuperació dels malmesos
teatres de l’antic Berlín Oriental.

● ‘El mètode Grönhlom’ s’estrena
a Los Angeles. A la fi El mètode
Grönholm, de Jordi Galceran, s’es-
trena als Estats Units. Concreta-
ment al Teatre Falcon de Los Ange-
les, anunciat com a premiere nacio-
nal. Aquest és un primer pas. Espec-
taclesmoltreconegutshancomençat
la seva carrera a l’imperi del show
bussines fins a arribar a la meca de
Broadway. El mètode Grönholm fa
camí als Estats Units de manera mo-
desta, després que no fructifiqués
l’estrena amb gran producció a Lon-
dres per motius aliens al text i l’au-
tor. Tot arribarà, l’obra s’ho val.

● ‘Oracles’ al Polvorí. Hi ha espec-
tacles que no surten a la cartellera.
Que estan fora dels circuits de co-
municació. Aquest és el cas d’Ora-
cles, una creació del Teatro de los
Sentidos estrenada fa 10 anys al
Mercat de les Flors i que la compa-
nyia que dirigeix Enrique Vargas va
recuperar al juliol. Malgrat la invisi-
bilitat i l’aïllament de l’espai teatral
on es representa, El Polvorí, a la
muntanya de Montjuïc, Oracles –un
viatge sensorial únic i individual–, va
exhaurir les entrades a totes les fun-
cions. I per això ara hi tornen durant
el mes d’octubre.e

El traspunt

ARTS ESCÈNIQUES

La dramatúrgia catalana torna al ‘ring’

Vuit dramaturgs catalans demos-
traran la bona forma del teatre ca-
talà. Quatre autors experimentats
i quatre joves s’enfrontaran en el
II Torneig de Dramatúrgia Catala-
na del festival Temporada Alta.

LAURA SERRA

BARCELONA. Vuit valents han reco-
llit el guant de Jordi Casanovas: ha
proposat a quatre autors consoli-
dats que es posin a prova en un du-
el a mort contra quatre joves valors
del teatre. És el II Torneig de Dra-
matúrgia que s’organitza en el marc
del Temporada Alta i té unes regles
de joc, com l’any anterior, estrictes.
Els autors han hagut d’entregar un
text que duri 40 minuts i que tingui
només dos personatges protagonis-
tes. El dia que es representi la seva
obra descobriran quins actors o ac-
trius els han assignat. Llavors tin-
dran 3 hores per assajar, i sortiran al
ring. Els textos dels dos contrin-
cants s’exhibiran en la mateixa nit,
l’un rere l’altre, i el públic –que des-
coneix de qui és cada text, com a mí-
nim en la primera ronda– votarà
quin se salva de la crema.

La selecció natural és tan cruel
que el coordinador, Casanovas, as-
segura que ha tingut negatives d’al-
guns autors. L’any passat van que-
dar eliminats tòtems del teatre ca-
talà com Josep Maria Benet i Jornet
i Sergi Belbel, tot i que va guanyar
un dels veterans, Jordi Galceran.
“El qui ho passa pitjor és el drama-
turg. L’actor creix quan veu el pú-
blic que crida com si fos un combat
de veritat. Amb aquestes regles és
realment on es veu el pes de la dra-
matúrgia i remarca el valor del text

com a primera pedra del teatre”, de-
fensa Casanovas. Salvador Sunyer,
director del Temporada Alta, apun-
ta dos handicaps: “Que la democrà-
cia no sempre és la millor manera de
decidir la qualitat d’una obra d’art
i que els actors van canviant en cada
lectura i això afecta l’obra, a vegades
la destrossen”, explica.

Les justes seran cada dilluns a la
Sala La Planeta de Girona (l’entra-
da val 1 euro, copa inclosa). Els con-
trincants d’aquest any són: Carles
Alberola contra Ferran Joanmiquel
(8 d’octubre), Carles Batlle contra
Marc Angelet (15 d’octubre), Marta
Buchaca contra Joan Yago (22 d’oc-
tubre) i David Plana contra Blanca
Bardagil (5 de novembre). La final
serà el 3 de desembre. Els premis
són tan simbòlics com un àpat al Ce-
ller de Can Roca per al guanyador,
un cistell de bolets per als finalistes

i un pack d’embotits per passar la
primera ronda.

Pel veterà David Plana, el torneig
ha sigut una excusa “per despertar-
me el cuc de tronar al teatre”, diu. El
gironí Ferran Joanmiquel s’ha
“obligat a fer coses que, si no, no fa-
ria” per adaptar-se “al medi”. Carles
Batlle, que ha sigut professor de la
majoria de dramaturgs del torneig,
també confessa que s’ha decantat
per la comèdia, que havia tocat poc,
per tenir més opcions de guanyar.

A més d’exercitar múscul drama-
túrgic, el I Torneig va servir d’em-
brió per a obres que aquest any
s’han allargat i muntat, i que passa-
ran pel Temporada Alta. El text de
la finalista, Cristina Clemente, La
nostra Champions particular, s’es-
trena el dia 13 al Teatre de Bescanó.
I Red Pontiac de Pere Riera s’estre-
narà a La Planeta al desembre. e

A l’esquerra, els aspirants; a la dreta, els veterans; i al centre, els àrbitres. CÈLIA ATSET

Autors veterans s’enfronten a aspirants en el torneig que munta Temporada Alta

La Seca estrena ‘Acorar’,
l’obra revelació de les Balears

L.S.

BARCELONA. És jornada de matan-
ça en un poble de Mallorca. Una de
les feines més complicades, reser-
vades només als experts, és acorar
l’animal. La manera de rematar-lo.
Avui ja ben pocs ho saben fer. Toni
Gomila és l’autor i actor d’Acorar,
el muntatge que ha guanyat tots els
premis de la temporada 2011-12,
tant dels teatres públics com dels
professionals de les Illes Balears:
millor espectacle, actor i director
(per a Rafel Duran). Amb més de
100 funcions a l’esquena, Gomila i
Duran estrenen l’espectacle a La
Seca de Barcelona, gràcies a la Xar-
xa Alcover.

El que comença com una des-
cripció d’una jornada de matances
en una casa familiar –un fet que dis-
para la memòria dels espectadors–,
acaba sent una reflexió sobre la
identitat col·lectiva dels illencs. “És
la història d’una tribu que arriba a
un cul-de-sac, ja que tot allò que els

ha donat sentit s’ha acabat”, explica
Gomila. L’actor retrocedeix als anys
90 i recorda que, en aquella època,
una adulteració en un producte
conservant va fer que la sobrassada
es tornés blanca. “Va passar en mol-
tes cases. I a mi em va fer pensar: qui
seguia fent matances era aquella
gent que tota la vida ho havia fet i
que estaven segurs que allò que fe-
ien era perfecte des del punt de vis-
ta gastronòmic, tradicional i identi-
tari”, explica l’autor. El cas és que
els que venien embotits, aquell any
van vendre un producte no tan bo
per guanyar més diners. “Això va
desmuntar esquemes que estaven
molt assentats. Ho vaig interpretar
com la darrera derrota com a po-
ble”, opina.

Una xarxa de teatre català
L’estrena d’Acorar a La Seca –que es
representarà del 4 al 28 d’octubre–
significa l’aterratge de la Xarxa Al-
cover a Barcelona. La iniciativa, re-
llançada el 2011 per ampliar la pro-

jecció del Projecte Alcover nascut el
1996, està formada per un conjunt
d’entitats diverses de tots els terri-
toris de parla catalana que treballen
per crear una estructura estable
d’intercanvi d’obres en català.
Aquesta temporada tenen 5 espec-
tacles en dansa. Segons Rafel Du-
ran, a Mallorca hi ha una situació
política “dramàtica, patètica i tràgi-
ca”, resumida en els “antiillencs”.
“Les subvencions han desaparegut
i enfonsarien tot el que sona i fa pu-
dor de tradició catalana”, diu.e

Toni Gomila és autor i actor d’un text que dispara la
memòria als temps de les matances. FRANCESC MESSEGUER

Repte
Els actors
tenen 3 hores
per assajar i
estrenar, i el
públic vota
qui se salva

En gira
La Xarxa
Alcover té
entitats dels
territoris de
parla catalana


