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Ala molt recomanable ex-
posició El Paral·lel.
1894-1939 cal anar-hi
per delectar-se amb el
que es veu, se sent i, so-

bretot, es llegeix. Els comissaris Xa-
vier Albertí i Eduard Molner han fet
un treball molt seriós sobre la frivo-
litat com a manifest llibertari. I en-
tre els molts i gratificants estímuls
que conté aquesta mostra destaca
un modest vinil –en comparació
amb la brillantor gràfica i estètica de
cartells, dibuixos de decorats i por-
tades de partitures– que glossa en
poques frases la particularitat d’un
català definitivament perdut: el
barceloní. Llengua bastarda la sin-
gularitat de la qual es va perdre grà-
cies, entre altres forces agressores,
a l’obstinada negació dels trets ur-
bans de la cultura catalana.

Barcelona no compta, en la cons-
trucció identitària. Almenys no hi
ocupa un lloc central. És un element
incontrolable, difícil de fixar per
utilitzar-lo en un consensuat cànon
cultural. No serveix perquè respon
només als paràmetres de la moder-
nitat en el seu sentit més ampli. Bar-
celona, inestable, contradictòria i
voluble. Una difusa amenaça que es
va haver de contrarestar amb una
exaltació de la catalanitat rural i
conservadora per davant de la urba-
na i liberal. Un debat molt viu, espe-
cialment ara que Albertí ha comen-
çat a oferir interessants apunts so-
bre quins conceptes regiran les fu-
tures línies artístiques del Teatre
Nacional de Catalunya.

Potser ha arribat el moment de la
restauració de la memòria sense lí-

ARTS ESCÈNIQUES

Reivindicació de l’autèntic teatre popular

mits. Ha estat un segle d’autocensu-
ra i amnèsia selectiva d’intensitat
variable. Un comportament que no
s’ha rectificat. Es va enfosquir el lle-
gat dels gèneres populars que van
proliferar al Paral·lel fins a la Guer-
ra Civil i s’ha menyspreat l’hedonis-
me anàrquic de la subcultura lliber-
tària que va trobar a la Rambla de fi-
nals dels anys 70 del segle XX el seu
epicentre artístic. Hi havia massa
concomitàncies, abans i després,
amb la crònica negra i vermella de la
ciutat. Gèneres ínfims, mestissos,
drogues i sexe.

Persistim a higienitzar la nostra
cultura, a restringir el concepte po-
pular a uns paràmetres accepta-
bles i políticament correctes, amb
certa tendència a reconduir-lo cap
al terreny del tradicionalisme, a
pervertir-lo amb ofertes simple-

ment digeribles, o directament a
negar-lo a favor d’un simulacre de
cosmopolitisme. Hipocresia pro-
vinciana. Pasteurització cultural
que no hi entén de color polític. En
aquest tema tots hi han aplicat la
seva dosi de lleixiu.

Albertí manté una postura irre-
ductible davant aquesta obtusa ac-
titud petitburgesa. Alguns dels seus
espectacles més personals són una
reivindicació insistent dels gèneres
anomenats menors: music-hall, sai-
net, sarsuela, cobla. Espectacles en
aparença només lleugers com La
corte del faraón, Assajant Pitarra,
Tórtola Valencia, El dúo de la Afri-
cana, Crónica sentimental de Espa-
ña o De Manolo a Escobar porten
implícita la llibertat crítica. Fins i
tot es podria incloure en aquesta
llista Una geografia estilogràfica, un

muntatge a partir de la prosa peri-
odística de Josep Maria de Sagarra,
un reconeixement implícit del peri-
odisme i les seves significatives fir-
mes com un factor actiu i decisiu en
la possible construcció de la moder-
nitat a la Barcelona de les primeres
dècades del segle XX.

Pocs l’han acompanyat. Potser
Belbel quan va portar a escena sai-
nets d’Emili Vilanova o, recentment,
Nao Albet i Marc Borràs quan van
recuperar el guinyol amb una lectu-
ra molt lliure de La monja enterra-
da en vida de Jaume Piquet. Mani-
festacions aïllades d’un teatre radi-
calment popular. Seria irònic que es
representés abans una obra de Ra-
mon Ramon Vidales al TNC que al
Paral·lel, un lloc gairebé perdut per
a la transgressió frívola. Quan tanqui
el Bagdad, s’ha acabat.e

L’exposició ‘Paral·lel. 1894-1939’ s’ha de llegir com un manifest artístic del nou director del TNC

MEMÒRIA SENSE LÍMITS
Xavier Albertí ha fet una

exposició ideològica al CCCB:
mostra el que era popular de
veritat fa un segle malgrat no
ser canònic. JOSÉ ANTONIO SORIA / CCCB

Anàlisi

Quan ‘Les tres germanes’
semblen filles de Gógol

truir el personatge a partir del lloc
que ocupa en l’escenari, aquest es-
pectacle de Donnellan-Ormerod
comparteix amb els de Cheek by
Jowl una lògica natural en la seva
invisible coreografia dramàtica. Els
personatges sempre són on toca per
ser el que són i el que expressen en
cada moment. Però en aquest
Txékhov no sembla que hagi sigut
un mètode de treball suficient per
desenvolupar el matís que té la hu-
manitat creada pel gran autor rus.
Falta alguna cosa que els protegei-
xi del seu ridícul latent i de la vulga-
ritat provinciana. Com si es veies-
sin forçats a canviar de paternitat
i ara pertanyessin a l’univers dra-
màtic de Gógol.

Les tres germanes
TEATRE MUNICIPAL DE GIRONA
9 de novembre
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Escoltar Txékhov en rus.
L’artífex d’aquest privi-
legi ha estat Temporada
Alta en portar Les tres
germanes de Declan

Donnellan i Nick Ormerod amb la
seva companyia moscovita. Un pri-
vilegi que queda limitat al valor de
la cadència original. Únics a cons-

El seu petit patetisme és més trà-
gic que risible i, en canvi, en aquesta
aproximació amb estimables intèr-
prets russos s’hi cola reiteradament
un intent de farsa. Només al final
–quan les tres germanes assumeixen
la inevitabilitat d’un horitzó allunyat
delsseussomnis–recuperenaquesta
aura d’éssers propers que es confor-
men amb la frustració que arrosse-
guenlessevesvides.Lagrandesadela
naturalesahumana,delaintimitatde
la tragèdia. Els directors qüestionen
el naturalisme txekhovià, subratllen
la caricatura cada vegada que el text
n’ofereix una mínima possibilitat, es
delecten en les composicions escèni-
ques –càpsules dramàtiques que
trenquen la fluïdesa entre escenes–
i derroquen la quarta paret per con-
vertir el públic en interlocutor.

Altres potser han anat més lluny
–com Veronese–, però mai es va bus-
car tant la distància sense obtenir a
canvi cap benefici memorable.e

Declan Donellan i Nick Ormerod porten la lògica de
Cheek by Jowl a la seva companyia russa. IGOR ZAKHARKIN
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