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Les intencions
i la realitat
al festival

Grec 2013

SANTI FONDEVILA

● Clàssics, sí. El Grec sempre ha
estat un festival atípic en relació als
més importants del món perquè se
celebra en una gran ciutat i amb la
vocació d’adreçar-se a un públic
ampli. Per això cada director ha fet
sempre unes declaracions d’inten-
cions que acaben trontollant. Ra-
món Simó va fer-ne una de notici-
able: prou clàssics. Ja es veia, però,
que era una idea que tindria excep-
cions perquè els clàssics, com a clàs-
sics, són revisitats constantment
amb les eines i l’imaginari dels ar-
tistes contemporanis. Les dues
grans produccions estrangeres del
Grec 2013 són d’aquesta família.
Unes Tres germanes robòtiques del
Japó i un moderníssim muntatge de
tragèdies de Shakespeare amb Ton-
nelgroep, una companyia avant-
guardista del teatre holandès, nas-
cuda el 1987 i que no havia vingut
mai a Barcelona.

● La inauguració. El tret de sorti-
da sempre ha sigut important. I
moltes vegades polèmic. Simó va so-
bre segur. Per ell i per la regidoria de
Cultura. Un muntatge de circ, ama-
ble i, de ben segur, vistós, deixa bon
gust de boca. El risc ve després.

● Els espais. Un altra idea de Simó
era concentrar l’activitat a la mun-
tanya de Montjuïc, i el cert és que,
en aquesta edició, el Grec s’escam-
pa per la ciutat com en altres temps.
Poliorama, Romea, Sala Beckett i un
gran nombre de petites sales per al
Mini Grec. Els festivals més interes-
sants solen descobrir o utilitzar es-
pais no convencionals. A Barcelona
això ha esta sempre molt difícil, en-
tre altres coses pels problemes amb
els veïns –recordem les activitats a
l’umbracle del Parc de la Ciutade-
lla o a la plaça del Rei–. I ens pregun-
tem: i la Biblioteca de Catalunya?
Programa un espectacle de festival,
28 i mig, que el Grec ha deixat per-
dre. La història és llarga, però el fet
és que s’han despistat. Les carpes de
l’any passat han desaparegut. No
van ser cap èxit. El Hub va ser un
fracàs. El pressupost ha fet la resta.

● La programació. Teatre, dansa,
circ, música, Més Grec, Mini Grec.
Sobre el paper, projectes amb inte-
rès –no sé si gaire populars– amb
una aposta clara per les formes tea-
trals més contemporànies, amb di-
verses companyies locals, com la
d’Ernesto Collado, la Sociedad
Doctor Alonso o Agrupación Señor
Serrano, en altres temps habituals
dels Radicals del Lliure o del TNT
del CAET.e

Opinió

TEATRE

Identificació
“En Ramon
té tarannà
rusiñolà i és
un actor molt
potent”, diu
Sílvia Munt

Trobada íntima amb
Rusiñol a La Villarroel

Madaula és un Santiago Rusiñol, ja
gran, que reflexiona sobre l’art i
els seus desitjos, pors i addiccions
a Cap al tard. L’actor confessa que
té un idil·li amb el dramaturg i pin-
tor des de fa quasi trenta anys.

SÍLVIA MARIMON

BARCELONA. Santiago Rusiñol
(Barcelona, 1861 - Aranjuez, 1931)
era un home d’esperit lliure. No es-
tava disposat a continuar amb el ne-
goci familiar i va fugir a París, per-
què a Barcelona se sentia engabiat.
Enrere va deixar la tirania de l’avi i
de la dona. Era un artista versàtil i
irònic, gaudia de la vida. “Vivia la vi-
da amb llibertat i era políticament
incorrecte, la qual cosa és molt salu-
dable”, afirma Sílvia Munt. L’actriu
i directora dirigeix l’actor Ramon
Madaula a Cap al tard, un monòleg
amb textos de Rusiñol que es podrà
veure a La Villarroel fins al 27 de ju-
liol. L’obra es va estrenar el 2007 a
Reus, però fins ara no s’havia pogut
veure a Barcelona.

Madaula coneix molt a fons
l’obra de Rusiñol. Confessa que hi té
un idil·li des de fa prop de trenta
anys. “El 1984 vaig debutar com a
actor interpretant el Ramonet de
L’auca del senyor Esteve. Des d’ales-
hores he anat recollint documenta-
ció sobre tot el que s’ha publicat i he
llegit i rellegit les obres completes
de Rusiñol”, explica l’actor. Cap al
tard és una selecció de textos que
expliquen qui era l’home que va
obrir a Sitges un refugi per als poe-

tes i un lloc on guardar desenes de
peces artístiques de ferro, el Cau
Ferrat. L’artista indòmit, a qui li
agradava compartir les alegries,
com quan va organitzar una comiti-
va, amb banda musical inclosa, per
traslladar les obres del Greco al Cau
Ferrat. “Comparteixo al 100% la
manera amb què Russiñol vivia la
vida”, assegura Madaula.

Rusiñol i la música de Satie
La posada en escena del monòleg és
senzilla. Rusiñol passa els capves-
pres en un cafè, l’acompanya una
ampolla d’absenta i un piano. Al te-
clat hi ha Marc Garcia Rami, que in-
terpreta la música d’Erik Satie. El
compositor francès va ser un gran
amic de Rusiñol: compartien habi-
tació a París. “El monòleg és una
síntesi bastant clara de qui va ser
Rusiñol i de l’època que va viure”,
detalla Madaula. “Expliquem la se-
va vida. A l’escenari no passa res, pe-
rò confiem que la vida de Rusiñol si-
gui prou interessant per al públic”,
afegeix l’actor. Munt ha treballat
perquè les paraules arribin a l’es-
pectador: “Vull que els que vinguin
a veure l’obra es contagiïn de l’espe-
rit de Rusiñol”, diu.

L’actriu i directora assegura que
ho ha tingut relativament fàcil: “En
Ramon té molt de tarannà rusiño-
là i és un actor molt potent. I en
Marc Garcia, al piano, és un gran
contrapunt. Amb la música i les pa-
raules expliquem les emocions
d’un home gran, tocat, malalt per
les addiccions, ple de matisos, que

gaudeix però que també té mo-
ments d’una malenconia brutal”,
afegeix Munt.

El director de La Villarroel, Bor-
ja Sitjà, explica que Cap al tard en-
caixa plenament amb la filosofia de
la sala de l’Eixample: “Volem oferir
un escenari per als autors contem-
poranis i també un lloc perquè els
grans autors d’aquest país puguin
fer el que els vingui de gust”. En ho-
raris més nocturns, també durant el
mes de juliol, es podrà veure a La Vi-
llarroel Nit de ràdio dos punt zero de
Cristina Clemente, Un home amb
ulleres de pasta de Jordi Casanovas,
i El loco y la camisa de l’argentí Nel-
son Valente.e

Ramon Madaula és un Santiago Rusiñol que parla,
mentre se serveix absenta, en un cafè. FOCUS

Ramon Madaula, dirigit per Sílvia Munt,
interpreta el dramaturg i pintor

Paco Mir estrena ‘La banqueta’ al Poliorama
LAURA FABREGAT

BARCELONA. El Pau i el Vladimir
són dos pianistes que fa 25 anys que
treballen a quatre mans, sempre
junts sobre una única banqueta.
Per no trencar la rutina, decideixen
marxar junts als Alps italians per
preparar una gira de concerts pel
Japó. Aquest ambient teòricament
tranquil, idíl·lic, es converteix en el
seu niu durant tres setmanes. Pe-
rò quan dues persones acumulen
tants anys juntes, quan es coneixen
amb tots els seus ets i uts, arriba el
dia que han d’explotar. Una tem-
pesta de draps bruts i retrets acaba
inundant les silencioses munta-
nyes italianes.

La banqueta, signada pel drama-
turg francès Gérald Sibleyras, no és,
però, un drama, sinó una comèdia
dirigida per Paco Mir i interpreta-
da per Ricard Borràs i Pep Ferrer.
L’obra comença enmig de la calma.
De cop s’enceta el guirigall. Sigui el
moment que sigui, sempre hi ha un
testimoni: la banqueta. És un sim-
ple moble que, segons revela Fer-

rer, “cobra vida al llarg de l’especta-
cle”. És el seient del piano, però,
sorprenentment, l’escenografia no
es nodreix amb cap instrument mu-
sical, tret del violoncel de Manuel
Martínez del Fresno. No hi ha pia-
no perquè “el piano és el públic”,
comenta Ferrer. Per tant, els perso-
natges tampoc no el toquen. Ja te-
nen prou feina removent els fantas-
mes del passat i escridassant-se.

L’un vol que continuïn junts i l’al-
tre creu que ja ha arribat el moment
de seguir camins diferents. Aques-
ta és la disjuntiva entre el “simple”
i el “retorçat”, com ells mateixos es
defineixen.

El Pau i el Vladimir són dos per-
sonatges “fàcilment identificables”,
diu Mir. La relació que es desgrana
sintonitza amb la història de qual-
sevol matrimoni. La tònica habitu-
al d’ara ens estimem i ara ens odiem,
l’etern amor-odi, és el que es pre-
sencia sobre l’escenari. “Quan les
relacions es degraden, tot es degra-
da”, continua Mir. La banqueta, que
s’emmarca dins la programació del
festival Grec, parla de relacions hu-
manes, d’un afer quotidià en el qual
el públic es pot veure reflectit.

Borràs va veure l’obra a París i de
seguida va pensar que l’havia de
“portar a casa”. En va fer la traduc-
ció i va demanar a Mir que en fes
l’adaptació i que hi afegís el seu toc
de comèdia “d’alta volada i diàlegs
incisius”, diu. La banqueta, que ja es
pot veure al Teatre Poliorama, serà
en cartellera tot el mes de juliol.e

Pep Ferrer i
Ricard Borràs
es treuen els
draps bruts a
la comèdia
La banqueta.
ARIEL BERCOVICH


