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Distingit
CRÍT ICA DE BLUES

Una escena de l’obra Veraneantes

Vieux Farka Touré

Lloc i data: Sala Bikini
(10/V/2012)

DONAT PUTX

El Festival de Guitarra de Bar-
celona va rebre el malià Vieux
Farka Touré, fill del llegendari
Ali Farka Touré, que no veia
amb bons ulls que el seu hereu
es dediqués a la música. Però la
voluntat del nostre artista –i la
complicitat d’amics com Tou-
mani Diabaté– va poder més
que el recel familiar. El cantant
i guitarrista, que el 2011 va pu-
blicar The secret, va comparèi-
xer en una sala no gaire pobla-
da en format de trio, combinant
moments introspectius amb epi-
sodis orientats al ball.
Parlem d'un vocalista ex-

cel·lent; amb tot, la guitarra del
jove Vieux va esdevenir la gran
protagonista d'una sessió que
va transitar sovint per camins
de blues-rock. Enlluernadores
exploracions, ben contrapunta-
des pels seus socis, en les quals
es podia percebre la influència
del Jimi Hendrix més reposat.
Bona part de l'embruix de la nit
va raure en una certa conten-
ció, poderosament magnètica,
hereva del treball del seu pare, i
punt de suport per la seva extra-
ordinària digitació, elegant, dis-
tingida i de força octanatge
emocional.c

ROS RIBAS

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Ni els guardons teatrals més im-
portants poden competir amb la
crisi econòmica actual. L’obraVe-
raneantes –una reflexió sobre la
insatisfacció i la necessitat de can-
vi de la societat actual a partir de
l’obra clàssica de Gorki– va gua-
nyar fa pocs dies cinc premis
Maxde teatre, incloent-hi el guar-
dó a la millor obra de l’any. Mal-
grat això, a la caixa de la majoria
d’ajuntaments espanyols només
hi ha deutes, i als teatres munici-
pals programen poc o gens. Per
tant, després de la representació
que la companyia va fer dijous
passat al teatre Fortuny de Reus, i
dues funcions més a ciutats de la
vora de Madrid, Veraneantes
s’haurà d’acomiadar definitiva-
ment del públic.
I això que el director de l’obra,

Miguel del Arco (Madrid, 1965),
un dels valorsmés sòlids i sol·lici-
tats del teatre espanyol actual, re-
vela que s’havia de representar el
novembre al Lliure de Gràcia, on
Del Arco ja va triomfar aquesta
temporada amb una altra obra di-
rigida per ell, La violación de Lu-
crecia, ambNúria Espert, i on pre-
visiblement triomfarà d’aquí uns
mesos amb Juicio a una zorra,
amb Carmen Machi. Però, expli-
ca l’autor i director, “no podia de-
manar als 11 actors de l’obra que
aguantessin fins al novembre

amb només quatre bolos al mes i
amb l’estiu entremig, una època
en què els programadors bus-
quen només coses lleugeres per-
què diuen que això és el que vol la
gent. I a sobre, a causa de les reta-
llades que ha tingut el teatre Lliu-
re, no sabíem si finalment po-
dríem actuar-hi quatre setmanes,
només dues o bé quatre dies. Val
la pena continuar resistint?, em
preguntava. I per responsabilitat
amb els actors, que poden trobar
oportunitats en altres obres, hem
decidit aturar la gira al maig, amb
tota la pena de l’ànima”.
Per això, rebla, “ara que en to-

tes les entrevistes es parla del
granmoment que viu el teatre, no
vull cridar el mal temps, però...
compte. Hi ha un bon moment
creatiu. Però ja veiem que pots
tenir un gran èxit de crítica i
públic, i també rebre molts pre-
mis, i que no hi ha contractacions
ni abaixant el caixet a xifres
increïbles, comhem fet nosaltres,
que si un dia un actor perd el
tren i n’ha d’agafar un altre ja hi

estem perdent diners”.
De fet, els diners de les gires

sempre han estat necessaris per a
les companyies per poder amortit-
zar els espectacles que estrenen a
les grans capitals teatrals –Vera-
neantes es va estrenar a Madrid,
al teatre La Abadía, amb gran
èxit–, i avui, diu Del Arco, fins a
tal punt els ajuntaments no tenen
diners que no han cobrat res del
que han fet aquest any ambVera-
neantes. “I arriba unmoment que
no pots continuar. Generem di-
ners pels ajuntaments, que es que-
den amb la taquilla del teatre ple,
però això no reverteix en la com-
panyia”. Per tant, diu, la majoria
de companyies han de viure amb
línies de crèdit mentre esperen el
que els deuen.
El problema, diu, és que si

continuem així només es podran
representar monòlegs. O ni això,
perquè Juicio a una zorra té una
sola intèrpret “i ens demanen
més rebaixes que a El Corte
Inglés”. De fet, de les dues obres
que actualment dirigeixDel Arco
a Madrid, El inspector, al Centro

Dramático Nacional, no se’n
mourà, i només l’altra,De ratones
y hombres, a l’Español, ambien-
tada en la Gran Depressió, pot
tenir alguna possibilitat d’arribar
a Barcelona, explica el director.
Un director que creu que no hi

va haver censura a la retrans-
missió dels premisMax per TVE,
sinó “un nyap com una catedral”.
“Quan van tallar el discurs d’Al-
fredo Sanzol, ell estava parlant
de l’humor que tenia el seu oncle
sord, una història que no és pas
gaire susceptible de censura”,
somriu.c

Gran Teatre del Liceu

Jornada de portes obertes

Diumenge, 13 de maig de 2012

Dia Europeu de l’Òpera

Horari de 10 a 18 h

Accés: La Rambla 51-59 (Vestíbul històric)

· Visita a la Sala, Saló dels Miralls, Foyer i Cercle del Liceu

· Actuacions al Saló Miralls a càrrec d’estudiants del Conservatori del Liceu
de 10 a 14.30 h

· Projecció al Foyer de l’òpera Aida, a les 10.30 h;
i fragments del concert L’ànima del Liceu, de les 13.30 a les 18 h

Amb la col·laboració deAmb el patrocini de

Presència
catalana al
Titirimundi
wCinc companyies catalanes par-
ticipen en el Festival Internacio-
nal de titelles Titirimundi, en
col·laboració amb l’Institut
Ramon Llull. Les companyies
Circ Pànic, Escarlata Circus,
Joan Baixas, Pa Sucat i Pelmànec
són les protagonistes del focus ca-
talà al festival de Segòvia, que té
lloc fins dimarts. El certamen ce-
lebra aquest any la vint-i-cinque-
na edició com a referent interna-
cional de qualitat al sector per la
selecció excel·lent d’artistes que
presenten any rere any.
Pel que fa a les companyies ca-

talanes, hi haurà dos espectacles
de carrer: L’home que perdia els
botons del Circ Pànic i Merave-
lles d’Orient de Pa Sucat, mentre
que als teatres Escarlata Circus
presentarà Devoris causa, Joan
Baixas, Música pintada i Pelmà-
nec Diagnòstic: Hamlet.
/ Redacció

Lacrisi facaure
‘Veraneantes’,
guanyadoradels
premisMax
L’obra deMiguel del Arco s’havia
de representar al Lliure al novembre

Els ajuntaments
programen poc
i deuen molt a
les companyies,
que viuen a crèdit


