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Exultant
CRÍT ICA DE SOUL

Alguns joves actors i directors de les companyies que actuaran al Lliure, fotografiats ahir

Mavis Staples /
Dayna Kurtz

Lloc i data: La 2 (4/XI/2012)

RAMON SÚRIO

Que una gran dama del soul com
Mavis Staples, que a més venia a
presentar un disc gravat ambWil-
co, hagués de fer-ho a la sala petita
de l’Apolo, és símptoma inequívoc
que les coses no van bé en el nego-
ci de l’espectacle. El seu concert,
emmarcat en el festival de jazz,

comptava amb l’al·licient d’una te-
lonera de luxe, encara que la pres-
tació deDaynaKurtz es va conver-
tir enunbreu aperitiu demitja dot-
zena de temes. Tot i així la can-
tautora de Nova Jersey va deixar
constància del seu poder i negri-
tud vocal, ja fos abordant el lament
Not the only fool in town del seu
nou i jazzístic àlbum Secret canon,
vol. 1 o en una inesperada versió
del Joy in repetition de Prince.

LadiminutaMavisStaples va ad-
quirir una dimensió descomunal
tot just obrir la boca per interpre-
tar amb la seva banda el gospel a
cappella Wonderful savior. Un al-
tre espiritual,Creep alongMoses, li
va servir per connectar els avant-
passats i la religió amb la força del

rock. Aquesta connexió la porta a
rescatar una emotiva The Weight
de The Band, homenatge al seu
amic Levon Helm mort de fa poc.
Un altre tribut va ser per al seu pa-
re Pops Staples, en formad’una in-
cendiària versió de Freedom high-
way. Just abans, enun registre opo-
sat ple de subtilesa, va brodar la
preciosa You are not alone que li
ha compost Jeff Tweedy. Només
va faltar el gran clàssic I’ll take you
there que va gravar amb The Sta-
ple Singers i, ja al bis, la sòbria i
precisa revisió del For what it’s
worth de Buffalo Springfield, per
arrodonir l’exultant actuació d’al-
gú que fa seixanta anys que és dalt
dels escenaris i continua emocio-
nant com el primer dia.c

TEATRE LLIURE

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
l futur del teatre cata-
là passarà durant el
novembre i el desem-
bre pel Teatre Lliure
de Montjuïc. Al-

menys, una part important. La ins-
titució dirigida per Lluís Pasqual
ha decidit aquest any, a falta de di-
ners per fer més produccions, po-
sar a disposició de les joves com-
panyies catalanes els seus espais
desocupats, bàsicament l’Espai
Lliure, la sala petita de la seu del
teatre a Montjuïc. És el que ano-
menen el seu programa Aixopluc,
un refugi per temps dolents. Així,
a l’Espai Lliure s’ha representat
durant el setembre i l’octubre Li-
tus, de Marta Buchaca, una obra
molt generacional, amb uns
quants peterpans pul·lulant, que
ha aconseguit unes ocupacions es-
tratosfèriques per als temps que
corren, d’un 80%. I així, des del
22 de novembre i fins al 22 de de-
sembre, durant els dijous, diven-
dres i dissabtes, onze joves compa-
nyies prendran la sala, tres per set-
mana, i crearan cadascuna una pe-
ça que pot durar uns 20 minuts

com amàxim al voltant d’un tema
d’actualitat.
I quins temes. D’ironia, no en

falta: “El gran projecte de país
que es diu Barcelona World”, “la
propera fi delmón segons el calen-
dari maia”, “com arribar a sortir a
la portada de The New York Ti-
mes, comho va aconseguir la imat-
ge del nou Crist de Borja” i, es-
clar, “assumir el nostre destí com

a joves, que és l’emigració, com va
dir el conseller Mena quan va re-
comanar que anéssim a Londres a
servir cafès”. “Doncs abans d’aga-
far el vol, en parlarem”, va expli-
car ahir Pau Carrió, coordinador
d’aquest cicle que han anomenat
3 d’un glop, ja que cada setmana
les tres obres sobre el tema es po-
dran veure seguides. A més, i per
acomiadar-se, en abordar l’atur ju-

venil i l’emigració, la tercera com-
panyia estarà formada per mem-
bres de les altres onze.
Unes companyies com la Calò-

rica, La Ruta 40, La Nevera, Els
Pirates, Arcàdia, la Companyia
Solitària, Projecte Nisu, The
Mamzelles o Waltzing Theatre,
més dos col·lectius articulats per
Marc Artigau i Blanca Bardagil.
Totes podran fer, va recordar
Lluís Pasqual, una cosa difícil als
teatres públics del nostre país, ja
que, al contrari que a Anglaterra,
aquí es presenten temporades tan-
cades: captar la immediatesa, el
que està succeïnt. Encara que ai-
xò no impedeix que la programa-
ció del Lliure sigui aquest any de
les poques que s’escapa amb èxit
de la crisi de públic: Songs of wars
I have seen ha tingut un 73% d’as-
sistència, Elmontaplatos un 95% i
Pàtria, un 96%. A més, s’han ve-
nut 1.556 abonaments, 219 més
que la temporada passada. Això
sí, encara que al Lliure li va bé, a
algunes companyies que l’havien
de visitar no, no tenen diners, i
ahir es va anunciar que cauen de
la programacióLa llanternamàgi-
ca, de Monti & Cia, i Intolerance,
del conjunt Bcn216.c

Els nous valors del teatre català revisen al Lliure l’actualitat amb ironia,
des del projecte BarcelonaWorld al Crist de Borja i la fi del món

Teatred’urgència

El Lliure posa a
disposició d’onze joves
companyies l’espai
que no pot utilitzar
a causa de la crisi


