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Al’alça
CRÍT ICA DE POP

Xavier Albertí fotografiat ahir al Teatre Nacional de Catalunya
MANÉ ESPINOSA

The New Raemon

Lloc i data: Sala Music Hall
(3/XI/2012)

DONAT PUTX

Segons com esmiri, un autor tan
fatalista com The New Raemon
podria considerar-se un privile-
giat pel fet de viure a la nostra
època, un temps angoixant que
retrata i denuncia amb inspirada
cruesa aTinieblas, por fin, la can-
çó que dóna títol al seu quart àl-
bum. Dissabte a la nit, el músic
fincat a Cabrils va presentar l’es-
mentat disc amb molt bones
companyies, tant damunt de l'es-
cenari (on van arribar a ser nou
persones, comptant la presència
puntual de Maria Rodés fent
cors), com a la pista, on hi havia
diversos representants de
l’aristocràcia indie local.
Quatre anys després del debut

en solitari, RamonRodríguez re-
visa a l’alça el valor artístic, es-
molant els versos i demostrant
una ambició musical d’allò més
estimulant. Amb una actitud es-
cènica amable –cosa que contras-
tava força amb els inquietants
paisatges que reflecteixen les se-
ves cançons–, va oferir un con-
cert generós, en el qual van des-
tacar temes de nova escriptura
com Devoción, Risas enlatadas o
Grupo de danza epiléptica, junta-
ment ambpetits clàssics de la se-
va trajectòria comConsciente hi-
perconsciente o Llenos de Gracia.
La compareixença va esdeve-

nir un veritable catàleg de bones
pràctiques musicals, gràcies a
una treballada paleta sonora que
comprenia bells dibuixos del vio-
lí, el color èpic que va aportar la
secció de metalls, i episodis
remarcablement enrabiats. El
registre dramàtic de la seva veu,
i l’amor per les estructures com-
plexes, reforçaven els encants
de la proposta d’un artista en
creixement.c

AngélicaLiddell,
premiNacional
dedramatúrgia

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Recuperar un passat que hem
oblidat, però fer-ho sense des-
cuidar el present. Revisitar el
gran tresor que va significar el
teatre popular català i que va te-
nir el punt culminant en el Pa-
ral·lel de finals del segle XIX i
fins a la Guerra Civil –un tresor
que Catalunya ha descuidat i
que és de primer nivell–, però
també estar oberts a la contem-
poraneïtat, a construir un tea-
tre que sigui capaç de captar les
inquietuds dels ciutadans sense
eludir cap tema. Un teatre que
“continuï sent una teoria de la
representació del nostre temps,
de les grans qüestions de la soci-
etat”, va reivindicar ahir Xavier
Albertí a la presentació dels ei-
xos del seu projecte comadirec-
tor artístic del Teatre Nacional
de Catalunya a partir de la tem-
porada que ve, en substitució
de Sergi Belbel.
Albertí (Lloret de Mar, 1962)

va signar ahir amb el conseller
de Cultura, Ferran Mascarell, i
amb la presidenta del consell
d’administració del TNC, Sol
Daurella, el nou contracte-pro-
grama de la direcció artística
per al període 2013-17. Undocu-
ment que estableix que un 30%
del TNC s’haurà d’autofinan-
çar, que tindrà 16 espectacles
per any com a mínim, almenys
135.000 espectadors per tempo-
rada, una ocupació no inferior
al 65% i dèficit zero. Però que
no diu res dels diners disponi-
bles: el contracte-programa fir-
mat entre el TNC i la Generali-
tat el 2010 preveia que el 2012
l’aportació del Govern seria de
12milions d’euros, però en reali-
tat ha caigut a 7,6. I és amb això

que haurà de treballar Albertí,
en espera de temps millors.
En qualsevol cas, té ben clar

el que vol fer. “Al país encara li
cal aprofundirmolt en el seu pa-
trimoni teatral. Pocs països occi-
dentals tenen una relació tan in-
estable amb les seves arrels.
Mentre he preparat l’exposició
sobre el Paral·lel al CCCB he
anat coneixentmés un patrimo-
ni que la nostra cultura no ha sa-
but revisitar amb la potència i la
lògica necessàries. Ha pesat
més el cànon de l’acadèmia que
altres repertoris considerats
menors, però que no tenen res
de menors. Que són, com diria
Foucault, veritables teories de
representació del que una èpo-
ca determinada va constituir”,
va explicar.

Un passat amb uns discursos
propis “que hem de conèixer
per saber d’on venim i construir
el futur. Hi ha poca consciència
d’allò que va ser la Catalunya
del XIX i del primer terç del se-
gle XX perquè en desconeixem
les arts escèniques, el teatre po-
pular. I si amoltes capitals euro-
pees hi ha espais dedicats al tea-
tre musical de petit format,
aquí intentarem que el teatre
musical popular torni a demos-
trar que tenim un patrimoni
molt important, de postals líri-
ques fins a sarsuela catalana, i
que d’aquesta revisitació en sor-
tim enfortits. Som poc consci-
ents del tresor que tenim en
arts escèniques. A Europa hi ha
Londres, París, Berlín, i després
ve Barcelona”, va dir. Però va

advertir també que “el teatre ar-
queològic és impossible”, que
“sempre serà una lectura con-
temporània”.
Albertí també vol aprofitar el

granmoment de la dramatúrgia
catalana, projectar-la a l’exteri-
or amb força i col·laborar amb
altres teatres internacionals. Pe-
rò sobretot pensa que el teatre
té una missió cívica que no es
pot continuar retallant. Perquè,
tot recordant el 30% de caiguda
dels espectadors de teatre que
hi ha hagut aquest inici de tem-
porada, va assegurar que “un es-
pectador menys és un ciutadà
menys”. I va advocar perquè
avui més que mai “aquests al-
tars cívics que són els nostres es-
cenaris siguin elements d’identi-
ficació col·lectiva”.c

]La dramaturga, actriu i
directora d’escena catala-
na Angélica Liddell (Fi-
gueres, 1966) ha estat
guardonada amb el pre-
mi Nacional de Literatu-
ra Dramàtica 2012 per La
casa de la força (publica-
da per La Uña Rota), una
obra que representa molt
bé el seu teatre del dolor
i que va triomfar en el
festival d’Avinyó. Dotat
amb 20.000 euros, el pre-
mi reconeix una carrera
que es va iniciar el 1988 i
que ha convertit Liddell
en nom clau del teatre
contemporani espanyol.
Llicenciada en Psicologia
i Art Dramàtic, la seva
obra està composta de
narrativa, poesia i perfor-
mances, a més de textos
teatrals, molts d’ells tra-
duïts al portuguès, l’ale-
many i el francès.
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Joies, Pintura, Mobles, Varis

EXPOSICIÓ: FINS AL
DIMARTS 13 (INCLÒS)

dilluns a divendres:
10 a 13,30 h. i de 16,30 a 20 h.
dissabtes i diumenges:
11 a 14 h. i de 17 a 20 h.

Albertí reivindicaperalTNCel
teatrepopularoblidatdelParal·lel
El director veu imprescindible recuperar la dramatúrgia del XIX a la Guerra Civil
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