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posterior del doble CD més
DVD Humo y azar (2007). El
cantautor, lluny de buscar la
recreació respectuosa amb
els originals, ha sabut rever-
sificar els seus textos i les
seves músiques amb lleuge-

sió de clàssics i no tan clàs-
sics –Auteretratos (2003).

Un nou episodi d’aquest
procés de relectura es va
concretar el juliol del 2007
al Palau de Viana (Còrdova),
on va aplegar bona part de
les cançons d’amor que no-
dreixen el seu repertori. El
muntatge responia a l’inte-
rès de la discogràfica per se-
guir rendibilitzant el catàleg
Aute amb el llançament

Quaranta anys de car-
rera i més de 400
cançons són patri-

moni suficient per recrear-
s’hi amb folgança i oferir
una relectura de cada vers
injectant-hi nou alè. Així ho
ha entès Luis Eduardo Aute,
que durant aquest nou
segle ha sentit la necessitat
de combinar obra nova
–Alas y balas (2002) i A día
de hoy (2007)– amb la revi-
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res pinzellades, colors so-
nors i canvis d’entonació
que els concedeixen certa
frescor i proximitat sense
deixar de ser reconeixibles.

Aute no entén l’autore-
lectura sense la reinvenció i
això permet que cada vers,
cada nota, sense deixar de
ser la mateixa de sempre,
soni diferent. Un acabat en
el qual convé valorar la
feina eficient i pulcra del

guitarrista i productor Toni
Carmona, que se n’ha sortit
de forma elegant i subtil a
l’hora de redimensionar tí-
tols prou consumats com
Me va la vida en ello, Pasaba
por aquí, Mojándolo todo,
Anda i El Universo. Fins a 28
temes en aquesta línia van
seduir una vegada més els
fidels autians al Palau de la
Música. Amb la imaginació
van ballar Slowly, van pas-

sejar pel Hafa Café, van es-
collir Una de dos, van sentir
Ternura i van desfer-se del
tot amb el set de guitarra i
veu (Dentro, Las cuatro y
diez, De alguna manera) i la
recuperació d’Al alba a pèl.
Aute en estat pur.

*
Luis Eduardo Aute. PALAU DE
LA MÚSICA. 13È FESTIVAL
BARNASANTS, 30 DE GENER.

El cantautor ha
sabut reversificar
els seus textos i les
seves músiques
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Primer de tot, El silenci del
marva ser una novel·la breu
escrita per Vercors, pseudò-
nimdeJeanBruller,el1941,
en plena ocupació alemanya
de França, per incitar els
francesos a mantenir una
postura digna davant de
l’ocupació. Un silenci digne
era la mena d’oposició que
Vercors defensava, fins i tot
davant d’un alemany culte,
educat i respectuós com és
el Von Ebrennac de la seva
narració. De la narració de
l’escriptor francès ha pas-
sat, finalment, a la direcció
teatral de Miquel Gòrriz,
acompanyat per Pere Arqui-
llué, Míriam Alamany i Xicu
Masó. Es tracta de la prime-
ra coproducció del Centre
d’ArtsEscèniquesdeTerras-
sa (CAET), Reus (CAER) i
Girona/Salt (El Canal) i
veurà la llum aquest diven-
dres a la ciutat vallesana.

L’obra és una història de
silencis continguts, feta de
l’encontre dels monòlegs
d’un oficial alemany amb el
silenci d’una noia francesa.
Segons ha explicat Gòrriz,
“la història parla d’un silen-
ci com a valor, en aquest
cas, el valor de la dignitat
humana i el deure moral de
mantenir-la”. “La societat
actual està embogida pels
crits i la parla”, segons l’ha
descrit el director, i en
aquest cas “el silenci repre-
senta un àmbit en què no
es diu res però passen mol-
tes coses”.

Miquel Gòrriz qualifica
l’obra de “projecte molt am-
biciós”, ja que pretén ser
“emotiva i modesta i, alho-
ra, senzilla i màgica”. Per
això vol tractar la història
com una faula que al darre-
re de la senzillesa amaga
una gran complexitat. No és
una gran producció però té
voluntat de ser un producte
teatral d’alta qualitat. ■

Entrevista: Julio Manrique Estrena demà al Lliure la seva tercera
obra com a director escènic, ‘La forma de les coses’, de Neil LaBute

“Lamaneradesortirdela
normaéspartdelanorma”
Andreu Gomila
BARCELONA

Julio Manrique es posa per tercera
vegada entre bastidors i dirigeix a
partir de dijous a l’Espai Lliure La
forma de les coses, del nord-ame-
ricà Neil LaBute. Mireia Aixalà,
Cristina Genebat, Xavi Ricart i
Marc Rodríguez protagonitzen
una comèdia plena d’ironia, de fra-
ses brillants i moltes preguntes
sense resposta, on res no és el que
sembla. I –els avisem– amb un
final espaterrant.

Qui són els quatres personatges de
l’obra, l’Adam, l’Evelyn, la Jenny i
el Tony?
L’Adam és un nou tímid, insegur,
estudiant tardà de filologia, que
treballa de guàrdia de seguretat
en un museu per tirar endavant.
És on coneix l’Evelyn, en la pri-
mera escena de l’obra. L’Evelyn
és una artista amb un compromís
absolut amb la seva obra i amb
l’art. És una artista multidiscipli-
nària, aficionada a les instal·laci-
ons, performances, accions. La
Jenny i el Tony són amics de
l’Adam: ell és un noi força repre-
sentatiu de la petita ciutat con-
servadora, amb molts prejudicis,
més xulo que l’Adam...

La Jenny i el Tony són conserva-
dors, però volen casar-se sota
l’aigua.
La seva excentricitat consisteix a
casar-se en una piscina. Idea que
segurament deuen haver trobat
en alguna revista de tendències.
Segueixen la convenció però amb
un cert punt de fuga.

Neil LaBute planteja el límits del
comportament i regla fins i tot les
excentricitats.
La manera de sortir de la norma

forma part de la norma. I un bon
exemple d’això és la boda sub-
marina.

L’Evelyn és una manipuladora? Se-
dueix l’Adam i el fa canviar així
com manipula el seu art?
Estaríem explicant massa coses
de l’obra. La manipulació és un
dels temes primordials de LaBute.
La forma de les coses em recorda
molt una pel·lícula seva que es diu
En compañía de hombres, on dos
yuppies sedueixen una noia sord-
muda per una aposta. Aquest
tema també apareix en un llibre
de contes titular Momentos de
placer. El fa interessant perquè
traspassa la línia i mai no jutja el

crets. Pensant-hi veig que són au-
tors que fan un teatre molt gus-
tós per als actors i, per tant,
també per a un director que vul-
gui entretenir-se amb els actors,
dirigir-los, treballar en petites es-
cenes, fer un treball molt orgà-
nic. Són autors que escriuen
comportament.

Al principi de l’obra, LaBute cita so-
vint Wilde. Serà el seu proper pas?
No m’he plantejat fer el salt al món
de l’alta comèdia. Tant Mamet com
LaBute toquen temes comuns amb
Wilde, com les relacions de poder,
la manipulació. Wilde, però, té
aquella ironia, aquella finor, aquell
distanciament.

manipulador com el dolent de la
pel·lícula, i el manipulat com el bo,
ja que aquest potser s’ha deixat
manipular. Això té alguna cosa de
subversiu moralment.

LaBute també es planteja els lí-
mits de l’art, de fins a quin punt
una bretolada pot ser art.
És una qüestió de difícil resposta.
Ell posa preguntes sobre la taula i
no pretén donar les receptes per
respondre-les.

L’última obra que va dirigir va ser
un Mamet i ara s’aboca en LaBute,
el seu hereu. Per què?
No ho he buscat. Simplement em
vaig enamorar de materials con-

Manrique valora la capacitat de LaBute per plantejar preguntes i deixar que l’espectador en rumiï les respostes ■ M. ANGLARILL


