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La realitat es debat
a escena: política,
família i crisi

A la cartellera

‘Pàtria’
Animada per l’eufòria pre 25-N,
l’obra de Jordi Casanovas sobre
la desaparició del primer candi-
dat a la Generalitat independen-
tista va arrasar al Teatre Lliure.
Passa al Poliorama fins al dia 16.

ROS RIBAS

‘Un refugi indie’
Diumenge acaba Quebec-Barce-
lona de Mercè Sàrrias i la Sala
Beckett aposta per Pau Miró. El
dramaturg de moda porta a es-
cena la generació perduda amb
un grapat d’actors poc coneguts.

TEMPORADA ALTA

‘La nostra Champions
particular’
Una altra obra que va sorgir del
torneig del festival Temporada
Alta. Cristina Clemente reflexi-
ona al Teatre Gaudí sobre la
maternitat i el pas del temps.

DAVID RUANO

Projecte Aixopluc
L’Espai Lliure programa cada
setmana tres companyies joves
que treballen amb un mateix pre-
text. És el torn de Blanca Barda-
gil, La Nevera i Arcàdia, la com-
panyia que reposarà La terra
oblidada al febrer a l’Atrium.

SALA FLYHARD

Àlex
Rigola va

reconèixer
l’error

d’haver
estrenat massa

aviat ‘MCBTH’.
IVAN MORENO

ARTS ESCÈNIQUES

Quatre focs entre bastidors

les velles emocions porten als com-
bats clàssics. Un comentari tuitejat
no gaire apreciat per Jordi Casano-
vas, àrbitre d’aquest ring teatral, va
tenir un discret primer episodi i un
de segon cuinat a foc lent. La respos-
ta final del director-autor va arribar
una setmana més tard. Kit complet:
focus –vermell per l’afició del crític
pels Pastorets i el diable–, apariat i
una expressiva botifarra final. Tota
una sorpresa per als que no coneixi-
en la faceta visceral de Casanovas,
convertit en un Mr. Hyde per un ac-
centuat sentit de la protecció. Potser
amb l’ànim irritat per l’escàs fair play
d’alguns combatents.

‘Slapstick tragedy’
Quan l’ambient està caldejat qual-
sevol guspira serveix per transfor-
mar la xarxa social en un llançafla-
mes. A Toni Albà se li va escalfar el
dit i va comprovar que cent quaran-
ta caràcters no serveixen per a les
reivindicacions amb matisos, so-

bretot si el missatge sona a
càrrega de profundi-

tat contra una
companya de

desgràcies del
21 per cent

d’IVA; es-

trella madrilenya però triomfa-
dora en un teatre català. Impuls
agreujat que va deixar desconcer-
tada Carmen Machi –la recepto-
ra de la piulada–, atrinxerada a la
comunitat virtual, i que va exas-
perar Lluís Pasqual en nom del
Teatre Lliure. L’assumpte no ha
arribat tan lluny com aquelles to-
pades memorables entre Flotats
i Sagarra o Flotats i el conseller
Pujals. Allò era histrionisme d’alt
nivell. Això és més primari. A la
primera oportunitat els impli-
cats han buscat un pacte de no
agressió, un intel·ligent “No ens
farem mal, oi?” En aquests desa-
cords fratricides hi ha més a per-
dre que no pas a guanyar.

Acte únic
El fet més estrany és l’acte de con-
trició pública protagonitzat per
Àlex Rigola. El clar fracàs de l’es-
trena de MCBTH al TA va tenir
una inusitada resposta del direc-
tor: acceptava públicament a la
seva pàgina de Facebook les críti-
ques i reconeixia l’error d’haver
estrenat sense tenir l’espectacle
tancat i sense posar-lo a prova
amb la sala plena. Com a desgreu-
ge, es comprometia a recompen-
sar amb diners de la seva butxa-
ca qualsevol espectador desen-
cantat amb ganes de repetir l’ex-
periència –amb la promesa de
millorar-la– al Teatre Nacional.
Rigola va complir amb el seu com-
promís de qualitat, tot i que es
desconeix el cost real de la seva
experiència de creador sotmès a
un abstracte tribunal de la Revo-
lució Cultural. De totes maneres,
el mea culpa no va obtenir una
aprovació unànime, sobretot en-
tre el gremi teatral.e

Toni Albà va publicar un comunicat de tres folis en què considerava un “error” haver
insinuat un boicot contra Carmen Machi. PERE TORDERA

Facebook i Twitter, noves plataformes per a la polèmica metateatral

Anàlisi

JUAN CARLOS OLIVARES
CRÍTIC TEATRAL

En els vells temps, quan el
teatreeraculturademas-
ses, les polèmiques meta-
treatals se seguien amb
passió esportiva. El pú-

blic s’hi manifestava a favor i en con-
tra amb les paraules i els punys, i lle-
gia com si fos un serial l’intercanvi
d’invectivesentrecrítics,autors,opi-
nadors, directors i intèrprets. Fins i
tot, s’excitava amb fruïció si al final
l’assumpte se saldava amb pistoles o
l’exili.Sensesangperòenbilis,alguns
d’aquests episodis encara ocupaven
pàgines de diari fa unes dècades. Una
carta oberta podia generar setmanes
de debat. La bretxa entre la massa i
la cultura és ara massa profunda per
sermatèriadel’agendapopular.Hem
passat del debat democràtic al linxa-
ment virtual. O directament es refu-
gia en reflexions culturistes com la
recentSi pudiera cantar, me salvaría.
El crítico de Juan Mayorga. I malgrat
la decadència de les batusses, els dos
últims mesos hi ha hagut un inusitat
renaixement. Quatrecasos ambdife-
rents posades en escena.

Clàssic actualitzat
Lacontrovèrsiaculturals’harefugiat
en els diaris personals del núvol vir-
tual. És un clàssic el desencontre en-
tre crítica i creador; la novetat és que
neixi al Facebook, es propagui pels
mitjans convencionals i rebroti a les
plataformes digitals. A Pep Tosar no
li va agradar l’enfocament que la crí-
tica va fer de la seva adaptació d’El
mestre i Margarita, la revisió d’un es-
pectacle estrenat el 2004 amb un
gran èxit, i presentat de nou al Tem-
porada Alta (TA). El director es quei-
xava d’una anàlisi esbiaixada: la seva
dramatúrgia estava massa contami-
nada per un ànim venjatiu. La críti-
capotserrecordavaelsafusellaments
que escenificava Boadella per mos-
trar l’opinió que li mereixia la críti-
ca. En defensa de Tosar, s’ha de dir
que l’obra de Bulgàkov ja és una al·lu-
cinant venjança a la intel·liguèntsia
de la seva època. Però això no jus-
tificalasevaqueixad’haverrebut
més atenció de la crítica que
mai amb un muntatge que ar-
ribava a Girona sense estar
gaire rodat. ¿Tem una repeti-
ciódelavidaefímerad’aquest
muntatge?

Clàssic contemporani
Una proposta innovadora és el
Torneig de Dramatúrgia Cata-
lana. Ja va per la segona edició en
el programa del TA. La fórmula
convida a noves maneres d’enfocar
la mirada crítica: en directe a través
de Twitter. Tot molt actual fins que

Reacció
Casanovas va
respondre a
un tuit amb un
focus vermell
i una botifarra
final

Desgreuge
Rigolava
recompensar
elsespectadors
desencantats
ambunasessió
gratis


