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Clint Eastwood (excel·lent
biopic de Charlie Parker), el
matís parisenc de Cortázar,
un combo en directe i el
tractament abstracte de les
projeccions en blanc i
negre –inspirades en la tra-

graf, dels últims dies d’un
jazzman amb una instintiva
i fatal pulsió cap a l’auto-
destrucció. Una veu en pri-
mera persona que Lurdes
Barba tracta en la seva
adaptació escènica amb
estil d’obra de gènere. Tea-
tre amb la cadència musi-
cal i la severitat emocional
d’un film noir.

Tot i que la primera refe-
rència podria ser Bird de

Q
uan Julio Córtazar va
llegir la necrològica
de Charlie Parker va

saber que havia cessat la
persecució del personatge
que buscava per al seu nou
conte. La biografia del sa-
xofonista encaixava com
un guant en el perfil que
buscava: “Un home que no
pensa, que sent”. El relat
que va escriure és l’evoca-
ció de Bruno, amic i biò-
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Un petit ‘film noir’

JuanCarlosOlivares

dició de la fotografia euro-
pea– creen una estètica
que remet a la col·laboració
de Louise Malle i Miles
Davis a Ascenseur pour
l’échafaud.

Posada en escena auste-
ra, despullada de senti-
mentalismes, que combina
el desencís de Bruno amb
la lucidesa suïcida de
Johnny (Parker), l’antiheroi.
El Bruno de Gonzalo Cunill

ara es veu correcte. Juga en
contra seva la sobreexposi-
ció de l’actor en el calenda-
ri del Grec: Cunill és bo –ho
va demostrar a King–, però
abusa del registre únic, que
aplica, amb lleugeres varia-
bles, a tots els seus perso-
natges. Pedro Gutiérrez as-
sumeix el difícil encàrrec de
fer creïble la bogeria. La se-
va opció funciona cada cop
que arrenquen els seus

parlaments-deliris, però
s’encalla en una estranya
lletania fins i tot gestual
que deixa l’espectador amb
el dubte de si és una limita-
ció de l’actor o un recurs
per explicar l’alienació del
personatge.

*
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ElCAERdeReuspresentaràen la tercera
temporada laprimeraobrade laNobel
ElfriedeJelinekmuntadaaCatalunya
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Ferran Madico, director ar-
tístic del Centre d’Arts Escè-
niques de Reus (CAER),
està ben satisfet de la sego-
na temporada de l’equipa-
ment que dirigeix i, abans de
començar la tercera, no pot
amagar un cert punt d’orgull
de cara als títols que oferi-
ran. Diu que se centraran en
“la nova creació” i que les
peces que muntaran es tro-
ben “molt al voltant de la
dona”. De fet, el tret de sor-
tida, el 27 de setembre, el
donarà la Carta d’una des-
coneguda, de Stefan Zweig,
interpretada per cinc dones:
Emma Vilarasau, Marta
Marco, Carlota Olzina, Mar
Ulldemolins i Ivana Miño.
Una peça que, a banda de re-
presentar-se al Teatre Bar-
trina, farà temporada al Te-
atre Borràs de Barcelona.

Madico també recorda
que han acabat la tempora-
da amb les Tres dramolette,
de Thomas Bernhard, origi-
nalment escrita per a tres
homes, però aquí interpre-
tada per tres dones: Rosa

Maria Sardà, Mercè Pons i
Pepa López. La peça, copro-
duïda pel CAER i el Romea,
obrirà la temporada del te-
atre del carrer Hospital.

Però si una cosa marcarà
el tercer any dels de Reus
serà Què va passar quan
Nora va deixar el seu home
o els pilars de les societats,
de la premi Nobel de litera-
tura de 2004, l’austríaca El-
friede Jelinek. L’autora de
La pianista, tot i que al seu
país és coneguda sobretot

com a dramaturga, no ha
estat mai representada
amb cara i ulls al nostre
país. Aquesta peça, dirigida
per Carme Portaceli, es
podrà veure primer al Tea-
tre Bartrina i després a la
sala petita del TNC.

“Acidesa i mordacitat”
“Ja la volíem l’any passat,
però no teníem prou pressu-
post”, assegura Madico, que
defineix Jelinek com “una
autora encara per descobrir”
per al públic català, tot i el
Nobel. Per ell, l’obra és d’una
gran “acidesa i mordacitat” i
representa “la continuïtat
del discurs de la dona mo-
derna”. No debades, la Nora
a què fa referència el títol no
és altra que la d’Ibsen.

Una altra de les coses a
destacar de la propera tem-
porada és la primera copro-
ducció que faran els centres
d’arts escèniques públics de
Reus, Terrassa i Salt/Giro-
na. Estrenaran col·labora-
ció amb El silenci del mar,
de Vercorese, que voltarà
per totes tres instal·lacions.

I si l’any passat l’estrella
va ser l’argentí Rodrigo Gar-

‘Carta d’una desconeguda’, de Stefan Zweig, obrirà la temporada del CAER ■ CAER

cía, enguany li tocarà al co-
reògraf belga Wim Vande-
keybus, que estrenarà a
l’Estat espanyol la seva últi-
ma creació.

La programació de la
temporada que ve tindrà al-
tres perles. Madico diu que
es poden permetre “un cert
punt de bogeria” en no ser
capital i tenir tot just dos
anys. L’augment en un 25%
en l’afluència als especta-
cles programats a Reus els
diu que van per bon camí.
El 66% d’ocupació en la pri-
mera minitemporada tam-
bé es un motiu d’alegria. ■

L’obra ‘El silenci
del mar’ serà
la primera
coproducció
entre Reus,
Terrassa i Salt

Ferran Madico creu que ja ha
arribat l’hora que els polítics
es preguin seriosament això de
la descentralització. Per això
demana que el Centre d’Arts
Escèniques de Reus (CAER)
formi part de l’ens públic, la
taula on s’asseuen els teatres
públics de Barcelona. “Volem
que els polítics ens tinguin en
compte i no s’omplin la boca
parlant del territori”, diu el di-
rector. Madico, no obstant,
creu que els polítics estan molt

Madico vol representativitat
contents de la feina feta, ja que
han vist com la ciutadania els
responia. La conselleria de Cul-
tura, a més, “s’hi està impli-
cant molt i bé”, afegeix. De fet,
ja tenen previst dotar el CAER
d’un organigrama més fort
sense esperar a la finalització
del contracte-programa, el
2009. Madico també voldria
que el CAER, per acabar de
normalitzar la seva situació,
entri dins l’Associació d’Empre-
ses de Teatre de Catalunya.




