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ÀLEX GARCIA

LaMareaRoja
vetlla lamort
de la SalaTallers

Bildelberg club cabaret

cions artístiques amb les cases
d’òpera dels Estats Units.
I a qui ret comptes aquesta

fundació privada? Com que té
la seu a Nova York (encara cal
veure on s’ubicarà de Man-
hattan), el control de gestió
transparent i legal correspon a
les autoritats nord-americanes,
encara que indirectament
l’organització haurà de retre
comptes també al Liceu –va afe-
gir Marco–, ja que serà present

en el patronat del Gran Teatre.
La Liceu Barcelona Opera

House US Foundation tindrà
com a director executiu Marc
Busquets, llicenciat en Perio-
disme i màster en Performing
Arts Administration per la New
York University (i exbecari en
aquest diari), que ja té experièn-
cia en la Gotham Chamber
Opera novaiorquesa en temes
de mecenatge.c

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Humor contra la crisi. Potser el
teatre viu una situació literal-
ment dramàtica per les contínu-
es retallades dels darrers anys,
però no ha perdut la ironia. I ha
decidit utilitzar-la contra els cau-
sants de l’angoixant situació
actual, contra el poder polític i,
sobretot, contra l’econòmic.
Dues obres que s’acaben d’estre-
nar a la cartellera barcelonina,
Bildelberg club cabaret, d’Oriol
Grau i Toni Orensanz, a la sala
Muntaner fins al 7 d’abril, i Si no
ens paguen, no paguem, del No-
bel Dario Fo, al Tantarantana,
aborden amb molt d’humor, pe-
rò també amb denúncia i agude-
sa, la crisi des de dos punts de
vista complementaris.
Bildelberg club cabaret és, efec-

tivament, un espectacle amb can-
çons, màgia, xarleston i fins i tot
balls de Bollywood que ironitza
sobre les decisions que prenen
sobre el món entitats com el
club Bildelberg, que reuneix
anualment un centenar llarg de
les persones més poderoses del

planeta. Si no ens paguen, no pa-
guem, per la seva banda, és una
versió actualitzada per Dario Fo
de la seva obra de 1974Non si pa-
ga, non si paga!, que mostra uns
treballadors farts de l’explotació
i la inseguretat laboral i d’una
crisi provocada per la banca, uns
treballadors que es rebel·len con-

tra el sistema i deixen de pagar,
començant pels supermercats.
Oriol Grau, director i protago-

nista –junt amb Fermí Fernán-
dez i Paloma Arza– de Bil-
delberg club cabaret, produïda
per la Sala Trono, explica que al
2010 volien fer un cabaret de sà-
tira política sobre la situació del
món, i que justament llavors es
va reunir el club Bildelberg a Sit-
ges i van veure l’oportunitat. El
detonant de l’acció de l’obra és
una reunió d’emergència del
club perquè Julian Assange vol
revelar els seus secrets. “I els nú-
meros de cabaret són les ponèn-
cies dels participants, amb les se-
ves obsessions, per exemple so-
bre el control demogràfic, tema
sobre el qual un dels membres,
Rockefeller, era molt insistent, o
sobre el control mental, implan-
tant microxips”, explica Grau,
que recorda que agafen notícies
reals encara que les exagerin.
Així, fan que si Rockefeller

vol retallar un 10% la població,
ells demanin un 90%. Els mèto-
des per reduir-la són nous: la
bomba gai que van investigar els
EUAper produir comportament

homosexual entre l’enemic. I
l’actualitat es fica cada dia a
l’obra: “Ara hem fet dimitir el Pa-
pa perquè no està d’acord amb
els postulats del club”, riu Grau.
Pel que fa a Si no ens paguen,

no paguem, dirigida per Carles
Fernández Giua i protagonitza-
da per la companyia Teatre de
l’Enjòlit –Elies Barberà, Albert
Alemany, Marta Montiel, Jenny
Beacraft i Arnau Marín–, que ja
van abordar junts la reeixida
Corrüptia, és una comèdia “vode-
vilesca i embogida”, explica el di-
rector, que creu que té avui més
vigència que al 1974. “Tot el que
llavors podia ser política-ficció,
els aldarulls, la gent que va al su-
permercat i s’emporta coses pa-
gant el preu que creu just o no
pagant, ara passa”, diu. I afegeix
que fins i tot els personatges
d’ordre de l’obra es veuen obli-
gats a qüestionar el sistema en
un moment on els drets laborals
es van dissolent sota la paraula
flexibilitat. Per ser coherents
amb l’obra, esclar, els especta-
dors paguen pelmètode de taqui-
lla inversa: allò que cruen just
després de veure la funció.c

El control legal serà
de les autoritats
americanes, però
l’entitat també retrà
comptes al Liceu

wMalgrat el clima, que va obli-
gar a traslladar l’acció de les
escales del Teatre Nacional al
vestíbul, la plataforma Marea
Roja-Cultura en Lluita va vet-
llar ahir la mort de la Sala Ta-
llers del TNC que, després de la
funció de diumenge, estarà
tancada almenys dos anys per
la falta de diners del principal
teatre català. Els organitzadors
es vanmanifestar satisfets d’ha-
ver reunit un centenar deperso-
nes i que el mateix director del
TNC, Sergi Belbel, encengués
una espelma per la sala en la
cerimònia que van celebrar al
vestíbul amb un taüt i vestits de
negre. Diumenge se celebrarà
l’enterrament després de l’últi-
ma funció de la sala i hi haurà
un recorregut amb el taüt.

ElCongrés vota
pel ‘crowdfunding’

SALA TRONO

]La diputada de CiU al
Congrés dels Diputats
Montserrat Surroca va
aconseguir abans-d’ahir a
la nit el suport unànime
de la cambra per la seva
proposta d’impuls al
crowdfunding –captació
de donatius en línia o
micromecenatge– per a
iniciatives culturals. La
iniciativa va ser presen-
tada com a proposició no
de llei i consensuada amb
el PP i el PSOE. El com-
promís adquirit amb la
resta de grups presents
a la Comissió de Cultura
del Congrés suposarà,
d’altra banda, que el
crowdfunding estigui re-
collit a la futura llei de
Participació en Activitats
d’Interès General i Mece-
natge. Surroca celebrava
ahir que “es potenciï la
col·laboració publicopri-
vada” en activitats desas-
sistides per la “necessà-
ria austeritat del sector
públic”. / Redacció

‘Bildelbergclubcabaret’ i ‘Sinoens
paguen,nopaguem’satiritzen lacrisi
Les àcides comèdies d’Oriol Grau i Dario Fo aterren a la cartellera barcelonina
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