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P
el que calia deduir de
la presentació inicial
(d’altra banda, i com

passa sovint, prescindible
per innecessària), o el cri-
teri artístic de la cita no era
clar o el programador
s’havia equivocat. Els títols
del programa i l’arrelat
academicisme dels intèr-
prets constataven que el
populisme no flotaria en
l’ambient, cosa que sorto-
sament es va confirmar (uf,
quin descans) només sen-
tir els primers acords.

La formació va basar la
línia interpretativa en una
curosa contenció sonora
que va fer relluir l’arquitec-
tura musical en cada mo-
ment. Pulcritud en el con-
junt, claredat en el discurs,
absència d’estridències ar-
tificioses... La cobla només
va ensenyar la cresta quan
l’argument ho exigia, i si

algun detall se li pot obser-
var és l’excés de risc en la
recerca dels contrastos,
que va provocar alguns
desajustos, especialment
en els pianos, que ocasio-
nalment es van traduir en
una sensació de fragilitat.

Un Bernat Castillejo ri-
gorós i molt meticulós en
la tria dels recursos més
oportuns va extreure amb
la seva expressiva gesticu-
lació moments de bellesa
excepcional en una bri-
llant Pastoral de Juli Gar-
reta, una voluptuosa Nup-
cial de Ricard Lamote i
una corprenedora L’últim
adéu de Puigferrer, obra
en què el solista de tenora
Quim Duran va demostrar,
com en Camprodon de
Manén i sobretot en Cen-
tenari de Francesc Cassú,
el seu excel·lent moment
de forma.

La flabiolaire Isabel Gre-
gori va completar la terna
protagonista de la vetllada
amb una subjugant versió
de Feux follets d’Eugène
Damaré que, exhibicionis-
mes a banda, va resultar
remarcable pel virtuosis-
me d’una dicció perfecta i
per una inusitada capaci-
tat de seducció en explicar
l’obra a un respectable ab-
solutament captivat i ren-
dit a la senzillesa de la
seva expressió.

Tocs de
cobla
JosepPasqual

I per què
una
batuta?

La cobla només
va ensenyar la
cresta quan ho
exigia l’argument

catana– en un artefacte
groller d’acudits fàcils i tò-
pics comuns.

L’habitual complicitat
del seu equip d’actors i ac-
trius aquesta vegada
només serveix per mostrar
la seva lleialtat al director.
El mateix entusiasme de
sempre, la mateixa dedica-
ció per a un projecte que
sembla construït amb
fragments de muntatges
anteriors acoblats per ser-
vir a l’última diana crítica
de Boadella. Fins i tot en
aquest aspecte, l’especta-

cle ha perdut punteria. El
pretès dard en contra de
les incongruències del bo-
nisme mediambiental
acaba clavant-se a la
panxa de l’esnobisme de la
cuina i els cuiners medià-
tics. Un cop clavat, Boade-
lla no troba una altra solu-
ció que enfonsar-lo encara
més i conduir la seva pro-
posta cap al tremendisme
antropofàgic. Senda caní-
bal que es descobreix a
mitja funció i deixa en evi-
dència l’esmussada incon-
sistència del que en un
altre temps era el fi i precís
tall del creador.

La cena
Els Joglars.
Dir.: Albert Boadella.
Teatro Lope de Vega.
Sevilla

L’infern del creador
és aquell moment
en què tot està dit.

Amb La cena, l’últim es-
pectacle concebut per Al-
bert Boadella, el director
d’Els Joglars s’ha abocat a
l’abisme. El problema no
és ser fidel al mateix llibre
d’estil. Boadella i el seu te-
atre són necessaris, sobre-
tot si ningú agafa el relleu.
Pocs han fet de la burla un
art tan sofisticat i feridor.
Mentre existeixi el papana-
tisme en totes les seves va-
riants, la farsa es mereix la
consideració de bé social.

Una altra cosa és que el
valor social s’expressi fi-
nalment a través d’un
valor artístic. I en aquest
punt La cena mostra alar-
mants signes d’esgota-
ment. El sofisme dramàtic
de Boadella continua in-
tacte en la seva croada
contra l’estultícia humana,
els seus absoluts i els seus
rituals. Però el cansament
s’estén sobre la forma i el
discurs, i converteix el que
acostumava a ser una fili-
grana dialèctica i gestual
–bella i afilada com una

Crítiquesteatre

Mitja mossegada

El discurs es torna
un artefacte
groller de tòpics
i acudits fàcils

JuanCarlosOlivares

propis de Cabestany com
per convèncer-nos que som
germans dels àngels. Des-
prés apareix un ramat de
dracs i bèsties híbrides, cal-
çats o descalços, sonadors
de vent que semblen gàrgo-
les arrencades d’una cate-
dral, i els apòstols navegant
un mar de peixos segons la
portada de Sant Pere de
Rodes. Muntatge plàstic,
amb música electrònica i
coreografies primàries, que
dirigeix Guillaume de Lan-
gel al capdavant de L’Arche
de Noé. Són elements que
Comediants va introduir a
l’escena europea partint
d’una sòlida tradició ininter-
rompuda. El problema és
que França va escombrar
les tradicions amb la matei-
xa dèria amb què ha inten-
tat exterminar les llengües i
cultures dites regionals. I,
esclar, a l’hora de reprendre
el fil de la tradició sempre es
queden curts i enrigidits per
l’artifici. Per això quan cul-
minen amb la portada de
l’Assumpció no poden més
que reproduir el cant de
l’àngel del Misteri d’Elx.

El Mestre i els àngels
L’Arche de Noé. MNAC
15 de maig

Fa uns dies va acabar la
magnífica exposició El
Romànic i la Mediter-

rània, dissenyada per Jordi
Camps i Manuel Castiñeira,
conservadors del MNAC, i
per acompanyar el comiat es
va programar un espectacle
de màscares gegants fetes a
partir dels relleus i escultu-
res d’un dels artistes romà-
nics més expressius del nos-
tre país: l’anomenat Mestre
de Cabestany. El motiu d’ar-
rencada és el timpà d’aque-
lla localitat rossellonesa, i
per això l’escenari reprodu-
eix una estructura metàl·lica
en forma de portada, on es
van disposant els capgros-
sos que donen vida a les
imatges romàniques. Se-
guint les petges de l’escul-
tor, acaronen la lletjor amb
la mateixa gosadia que la
bellesa, i mostren unes ca-
rotes que ens miren de fit a
fit amb aquells ulls ametllats

Drac amb sabates
FrancescMassip

Mésteatrefora
delsescenaris

Tàrregas’integradinslaxarxaeuropea
Meridiansperferespectaclesdecarrer

Teresa Bruna
BARCELONA

La Fira Tàrrega és un dels
sis festivals europeus que
formen Meridians, una xar-
xa per a la producció i difu-
sió de les arts escèniques en
espais no convencionals. El
projecte, finançat en part
per la Unió Europea, es basa
a fomentar el diàleg entre
els creadors i la producció
conjunta entre els festivals:
“Ens reafirmem a ser punt
de referència a Europa en
les arts de carrer; hem d’im-
plicar-nos al màxim en pro-
jectes que estableixen ca-
nals d’intercanvi perquè els
nostrescreadorspuguintre-

ballar amb creadors euro-
peus. Si unim esforços, es
poden tirar endavant pro-
duccions econòmicament
impossibles”, diu Jordi Colo-
minas, director de la Fira
Tàrrega. Antoni Bertomeus
(Institut Català d’Indústries
Culturals) ho confirma:
“Tàrrega ha d’obrir portes i
solucions al teatre de carrer,
que està encallat i que és el
que va originar la Fira. Ens
fa il·lusió incidir-hi i portar
aquesta bandera”. Els mun-
tatges s’han de crear en resi-
dències en altres ciutats de
festivals i formar equip amb
artistes locals.

Fira Tàrrega 2008 rebrà
els dos muntatges de Meri-

dians que ha coproduït. Un
d’ells, Alhambra container,
del coreògraf Ali Salmi, va
acabar diumenge el labora-
tori a Tàrrega. Primer havia
treballat a Gant (Festival In-
ternacionaldeTeatrealCar-
rer, Bèlgica) i el juny l’enlles-
tirà a Ljubljana (Festival de
Teatre de Carrer Ana Deset-
nica, Eslovènia). Hi partici-
pa el cantant Diego Paqué,
establert a Catalunya.

L’altre és Menus Larcin,
de Delit de Façade. Són his-
tòries curtes creades per di-
ferents autors, explicades
amb els titelles de la compa-
nyia. Un dels autors és el ca-
talà Leandre Ribera, premi
Circ de la Generalitat. ■

La Fira Tàrrega vol ser referent europeu en el teatre de carrer que la va originar ■ MARTHA VILA

Mim: Comèdia coreana

Arts marcials en clau d’humor
La companyia sudcoreana Ye-
gam és al Teatre Victòria amb
Jump, una sorprenentment àgil
combinació entre les arts mar-
cials i l’humor sense paraules.

L’espectacle, que està fent la
volta al món i fa les delícies del
públic familiar, explica una his-
tòria quotidiana plena d’entre-
bancs hilarants a partir de l’ar-

ribada d’uns lladres. La compa-
nyia d’humor gestual Yllana els
ha assessorat per apropar l’hu-
mor al nostre públic. Hi seran
cinc setmanes. ■ YEGAM


