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Anàlisi teatral

JUAN CARLOS OLIVARES
BARCELONA

La por fa olor. Una pudor
quieta. El tuf exasperat
del sentit de la supervi-
vència. La por és un pesat
efluvi que es diposita com

una membrana sobre la pròxima
temporada teatral. En pocs mesos
els factors del terror s’han multipli-
cat per acabar amb el feble autoen-
gany de la immunitat. Les partícu-
les de la por han començat a vibrar
nervioses per propagar una olor
narcòtica, conservadora. Els aven-
ços de la cartellera de teatres i fes-
tivals estan contaminats per l’ob-
sessió per la seguretat.

És una sòlida oferta de reestre-
nes que també ha arribat al Tempo-
rada Alta, un festival que tindrà
aquest any dues cares, com un Ja-
nus dels diners que hi és i no hi és.
Un programa dividit entre l’incen-
tiu de la curiositat (El cor de les tene-
bres convertit en monòleg pel bel-
ga Josse De Pauw, el surrealisme su-
ís de Hans was Heiri de Zimmer-
mann & de Perrot, el Macbeth del
resident Àlex Rigola, els boscos sha-
kespearians reunits per Calixto Bi-
eito i Marc Rosich a l’olímpica Fo-
rests, l’humor seriós del Pàjaru de la
companyia Pere Hosta i la segona
edició del Torneig de Dramaturgs
inventat per Jordi Casanovas, tam-
bé autor-director de Pàtria) i el cò-
mode aval del conegut i aplaudit
(Mag Lari; Mayumana; el Dubte es-
tel·lar de Sardà, Madaula, Navas i
Ulldemolins; L’habitació blava diri-
gida i coprotagonitzada per David
Selvas, i el fenomen popular de la In-
cendis transformada en èxit per Ori-
ol Broggi). En un punt intermedi se
situa el retrobament de T de Teatre,
Alfredo Sanzol i Sergi Belbel amb
Aventura! Un ménage à trois que va
funcionar perfectament amb Deli-
cades, tant que fins i tot va portar els
Premis Max a la confusió de gène-
re idiomàtic.

La biblioteca de Broggi
Incendis és només una de les pro-
duccions de La Perla 29 que tornen
per sostenir una temporada que
guarda encara en la incògnita la se-
va possible oferta de risc. Mentres-
tant, l’espectador podrà recuperar
Luces de bohemia, Natale in casa
Cupiello i Cyrano de Bergerac. Són
espectacles rescatats de les tres úl-
times temporades. El col·lectiu que
dirigeix Broggi s’ha plantejat
aquests deu mesos vinents com un
període de transició en un moment
d’inquietud cultural. El refectori de
la Biblioteca de Catalunya és, pel
que sembla, una mica més seu, pe-
rò sense els recursos disponibles
per emprendre un projecte de futur

Fotografia policial de Mark David
Chapman l’any 1980. ARA

L’assassí de John
Lennon torna a
demanar el seu

alliberament

XAVIER CERVANTES
BARCELONA. Mark David Chapman
va ser condemnat a una pena d’en-
tre vint anys i cadena perpètua per
l’assassinat de John Lennon, a qui
va disparar el 8 de desembre del
1980. D’aleshores ençà, Chapman
ha intentat fins a sis vegades que se
li concedís la llibertat condicional.
En tots els casos la seva petició va
ser rebutjada. Ara ho torna a pro-
var. Segons va informar ahir la por-
taveu del departament de Presons
de Nova York, Linda Foglia –en
unes declaracions recollides pel di-
ari The Washington Post–, Chap-
man compareixerà aquesta setma-
na davant la Junta de Llibertat
Condicional. La decisió es coneixe-
rà dijous o divendres.

L’última vegada que Chapman va
intentar aconseguir l’alliberament
va ser el 2010, quan, per primera ve-
gada, va lamentar explícitament el
que havia fet. “Ara, als 55 anys, com-
prenc millor el que representa la vi-
da humana, he canviat i sento ver-
gonya”, va escriure en el seu al·legat.
La junta va rebutjar la petició. Yoko
Ono, la vídua de Lennon, va dema-
nar que no s’alliberés Chapman per-
què temia que es reproduiria “el
malson, el caos i la confusió”. “Ni jo
ni els dos fill del John ens tornaríem
a sentir segurs durant la resta de les
nostres vides”, va dir Ono en una
carta dirigida a la Junta de Llibertat
Condicional el juny del 2010.

El crim de l’edifici Dakota
Chapman va assassinar John Len-
non quan l’ex-Beatle i Yoko Ono
tornaven a casa, a l’edifici Dakota
de Nova York. Lennon va rebre
cinc trets i va morir quan el traslla-
daven a un hospital. Chapman no
va fugir i la policia el va detenir im-
mediatament. L’agost del 1981 va
ser condemnat i tancat a la presó
d’Attica. La sentència va ser de vint
anys a cadena perpètua. Chapman
va sol·licitar la llibertat condicio-
nal per primer cop quan es van
complir els primers vints anys de
condemna.e

Un futur marcat pel ‘déjà-vu’

que entre el públic entès comença a
despertar l’afició artística del Lliu-
re dels 80.

El TNC es posa valent davant les
anunciades inclemències col·lecti-
ves i es limita a reprendre del seu
passat la reescriptura d’Una histò-
ria catalana de Casanovas. Belbel
s’acomiada de la direcció del TNC
traient-se la cuirassa i reclutant
l’autoria nacional per a la Sala Gran.

Els equilibris del Lliure
El Lliure prefereix l’equilibri entre
la novetat, la recuperació (Cartes
impertinents amb una magnífica
Sardà posant veu a la Capmany,
Hedda Gabler de David Selvas i Li-
tus de Buchaca al recuperat Espai
Lliure) i la importació madrilenya
(el plastificat El montaplatos de Pin-
ter amb Guillermo Toledo i Alber-
to San Juan, la llorejada Juicio a una
zorra amb una hel·lènica Carmen
Machi i la versió de Juan Mayorga
de La vida es sueño amb Blanca Por-
tillo reivindicant la Bernardt fent de
Segismundo).

Tampoc el Romea dirigit ara per
Julio Manrique es lliura de l’estat
general conservacionista, encara
que amb estil: ressusciten el seu

gran èxit Incendis i Sé de un lugar,
la gran sorpresa d’Iván Morales,
descoberta pels teatrers inquiets
a la sala petita de La Seca. I Da-
vid Selvas es multiplicarà amb la
direcció d’Oleanna de Mamet.

La selectiva bomba de neu-
trons de l’IVA –només aniquila la
densitat atòmica de la cultura–
ha obligat a avançar la presenta-
ció de títols i repartiments per
posar-los a la venda, quan s’havia
imposat una estratègia d’anuncis
a terminis per evitar la vergonya
de les cancel·lacions.

Però queden alguns grans mis-
teris per revelar. Primer, la roda
de premsa en què Xavier Albertí
farà públic el seu projecte per al
Teatre Nacional. Segon, la roda
de premsa en la qual Project i Bi-
tò Produccions explicaran la se-
va oferta guanyadora per gestio-
nar l’Arteria Paral·lel. Són dues
convocatòries molt interessants
pel que suposa per al delicat ree-
quilibri del mapa teatral de Bar-
celona. Dos canvis amb les seves
repercussions en l’àmbit públic
i privat. Perquè en tindran. Una
mica de vida en un futur pròxim
marcat pel déjà-vu.e

Incendis, protagonitzada per Clara Segura i Julio Manrique, es podrà veure al festival
Temporada Alta de Girona i al Teatre Romea de Barcelona. BITO CELS

Les reestrenes i els èxits assegurats dominen la nova temporada teatral

Romea
David Selvas
dirigirà
al teatre
barceloní
l’obra
‘Oleanna’ de
David Mamet


