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George Kaplan és
Mr. Anonymous?
La Beckett aspira a repetir l’èxit del Grec de l’any passat
amb una comèdia intrigant sobre ficció i mentida

a Beckett és un camp de proves, una
sala en què es preocupen més per la
trajectòria dels autors que per l’èxit,

o no, de les seves obres. Tot i així, les pro-
duccions que lliguen anualment dins del
Festival Grec són seguides
atentament pel públic més
despert. Toni Casares ha deci-
dit atacar el text d’un drama-
turg francès encara per revelar,
Frédéric Sonntag. George Ka-
plan torna a convidar a la intri-
ga amb una peça coral de cinc
personatges en què la ficció i la
mentida suplanten la realitat
en el món contemporani.
L’obra s’estrenarà el 4 de juliol
i és de les poques que aguanten
fent temporada fins al 28. La
producció va a càrrec del Grec,
la Beckett i el Theater Kons-
tanz.

En tres ambients molt dife-
rents se cita George Kaplan. En
fan referència uns joves que
volen posar en qüestió el siste-
ma cultural i mediàtic occi-
dental. També se’n fa menció
en una reunió d’un equip de
guionistes que preparen un
documental sobre la crisi de
valors actuals. Fins i tot, Ka-
plan és protagonista d’una dis-
cussió d’una mena d’equip de
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govern a l’ombra que mira de protegir l’ac-
tual sistema econòmic. Amb una drama-
túrgia que convida a caure en els equívocs a
partir de referents comuns enganyosos
planteja la dificultat de la certesa en un

món sobresaturat d’informa-
ció. També evidencia que, a la
fredor analítica, l’encallen les
contradiccions humanes. Si-
guin cínics governants o entu-
siastes activistes.
Al repartiment, cinc actors
que sovintegen a la Sala Bec-
kett (en projectes ben dife-
rents, sigui dit de pas) i a altres
teatres de la cartellera barcelo-
nina: Sara Espígul, Borja Espi-
nosa, Francesc Ferrer, Jordi Fi-
gueras i Sandra Monclús. Ca-
sares, el director artístic de la
sala, assumeix la direcció.
Sonntag és un dels set autors
que la Sala Beckett es va com-
prometre a impulsar el juliol
de l’any passat. L’autor i direc-
tor encara no ha estrenat
George Kaplan i ja es podrà
veure a Barcelona. L’estrena
absoluta va ser a Copenha-
guen. I, en part gràcies a l’im-
puls de la Beckett, ja hi ha pre-
vista estrena a Alemanya. El
cert és que, en un any, pràcti-
cament s’ha aconseguit com-

pletar el repte que, anys enrere, hauria ne-
cessitat molta més insistència. Casares n’es-
tà molts satisfet perquè només falta estre-
nar Paco Bezerra i l’alemany Oliver Kluck.
Els altres cinc eren: Marta Buchaca (Litus i
prepara Losers), Davide Carnevali (Varia-
cions sobre el model Kraepelin), Guillem
Clua (Smiley), Nick Payne (Si existeix, en-
cara no ho he trobat i Constel·lacions) i el
mateix Frédéric Sonntag. La Sala Beckett és
el gran forn de l’autoria catalana. Perquè
convida a la investigació i al continu reci-
clatge amb cursos i tallers a l’Obrador
(també el Grec acull des del 2010 l’Obrador
internacional d’estiu) i perquè els dóna
oportunitats, sigui a Barcelona o en altres
escenaris europeus còmplices.

L’autoria
francesa,
al Grec
Un altre gran defensor
de la dramatúrgia
contemporània francesa
es l’actor Ricard Borràs.
Considera de gran
interès la comèdia de
bulevard, aparentment
popular, però que, a
força d’anar embolicant
el discurs, destapa les
parts més fosques dels
personatges. Borràs ja va
intervenir a Variacions
Goldbgerg
d’Eric-Emmanuel
Schmitt. Ara, és el motor
que ha fet possible La
banqueta al Poliorama.
Pep Ferrer comparteix
partitura. Paco Mir els
dirigeix.

T
Toni Casares
està molt
satisfet perquè
dels set autors
que volien
impulsar fa un
any ja han
estrenat cinc a
Catalunya.
Només falten
Paco Bezerra i
Oliver Kluck

Cop de puny
esmorteït per
poca punteria
Arán Dramática il·lustra com
la corrupció domina els
partits en una peça desigual

CRÍTICA JORDI BORDES

ls soterranis d’un palau on se ce-
lebra un vernissatge cultural es
lliura un combat pel poder. És

una lluita desigual: d’un secretari d’orga-
nització local (amb l’empenta del partit a
nivell estatal) amb una regidora d’Urbanis-
me, que ha dominat durant dècades el fi-
nançament regular d’aquella capital de
província i, sobretot l’irregular, que ha en-
fortit el partit fins a dominar les tres darre-
res eleccions amb majoria absoluta. L’autor
i director Eugenio Amaya procura ser am-
bigu i no carrega tintes en direcció a cap
color polític: ho serà qualsevol que acabi
dominant un govern durant diverses legis-
latures, especula. El Tantarantana acull,
doncs, un nou muntatge crític amb la polí-

A tica mal entesa (Corrüptia feia farsa del cas
Gürtel del PP), donant claus de com s’ama-
ga el finançament irregular. Si no supera la
prova del cotó del fiscal més radical, sem-
pre serà prou embolicat per aconseguir que
el cas prescrigui.

La peça que entra al teler promet una tra-
ma i un ordit ben travats però, lamentable-
ment, perd consistència. El cop de puny no
encerta al cos que pretenia ferir. D’entrada,
les interpretacions són molt vacil·lants, du-
rant algunes estones de l’obra no es veuen
els personatges en la pell dels actors. La
dramatúrgia no hi ajuda perquè insisteix
en entrades i sortides al soterrani que, en
comptes de donar-li més tensió (tot i que
s’aprofiti per revelar secrets), estova els
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L’any passat, El principi d’Arquimedes de
Josep Maria Miró va rebentar la taquilla
d’un espai amb un aforament molt limitat.
L’èxit i la qualitat de la proposta va perme-
tre traslladar aquesta mateixa peça intri-
gant (sobre la hipersensibilitat actual cap a
la protecció de les criatures) a la Sala Villar-
roel fa uns mesos. També va ser molt sona-
da la proposta de l’actor i director Julio
Manrique, Coses que dèiem avui, en què
juxtaposava tres peces sobre el desamor de
Neil LaBute en un mateix espai. Aquell tre-
ball, que també tindria una gloriosa segona
vida a la Sala Villarroel, va ser el detonant
perquè la productora Focus el promocio-
nés a la direcció artística del Teatre Romea,
substituint a tot un Calixto Bieito. ❋

Personatge
mirall
El mirall
reflecteix la
veritat. No
sempre tot allò
que s’hi posa al
davant hi surt
reflectit, és un
emmirallament
que provoca el
conflicte, insinua
el text de
Frédéric Sonntag
LA FOTOGRÀFICA

raonaments. Els personatges són definits
a grans trets. No queda prou clara quina
és la veritable intenció del polític vocacio-
nal, per exemple, que entra per vena fami-
liar a la direcció del partit i que, més enda-
vant, destapa la seva ambició al govern lo-
cal. El públic s’hi sent poc interpel·lat.
Perquè no es pot sentir identificat en les
maniobres d’aquells polítics. Només hi ha
punts de mirall quan l’alcalde insinua que
tothom té raons per callar, que tothom
l’atura per demanar com superar la llei. La
política de carrer és, doncs, la manera per
evitar una llei acordada que ofega. El ci-
nisme és absolut. Cal valorar la intenció,
quasi pedagògica, per il·lustrar la maqui-
nària dels partits. ❋

ANOMIA
Eugenio Amaya
Direcció:
Eugenio Amaya
Intèrprets: Pablo
Bigeriego, María Luisa
Borruel, Quino Díez,
Cándido Gómez i Elías
González
Data i lloc: Dissabte,
22 de juny (fins al 14
de juliol) al
Tantarantana

alenta coproducció
amb el Centro
Dramático Nacional
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El FITT tanca amb una festa
l II Festival Internacional de Teatre de Tarragona

(FITT) tanca amb una festa de comiat. És una
revetlla de terrassa que participa una companyia de
la ciutat, Teatrodecerca. El muntatge, que va rebre
la distinció de millor espectacle de Fira Tàrrega
2012, ha fet temporada a La Seca de Barcelona i
també s’ha inclòs en la xarxa Alcover dels Països
Catalans. Sangria i música desesperada que
transporta l’espectador a llocs insospitats. Una
meravella que no cansa recomanar.

QUE VAYA BONITO
Teatrodecerca
Direcció: Jorge-Yamam Serrano
Intèrprets: Jorge Cabrera, Carmen Flores, Jorge-Yamam
Serrano
Lloc i dia: Casa Canals de Tarragona, diumenge a les nou
del vespre.

Fellini, encantador de serps
a companyia La Perla 29 presenta un espectacle

molt esteticista que sap conjugar la interpretació
juganera, de muntanya russa d’emocions, a partir
d’uns textos ben mesurats que reflexionen sobre la
necessitat d’explicar-s’ho tot i que no hi hagi gaire
res a dir. Preciós.

28 IMIG
La Perla29
Direcció: Oril Broggi
Dramatúrgia: Jeroni Rubió
Intèrprets: Tomeu Amer, Xavier Boada, Pablo Derqui, Pol
López, Anna Madueño, Clara Segura, Ernest Villegas i
Montse Vellvehí
Lloc i dies: Biblioteca de Catalunya, fins al 28 de juliol.

El Modernisme, a la Villarroel
algrat l’extensió de la seva obra, tant pictòrica

com literària, el que ha transcendit més de Rusiñol
és el personatge. Ell mateix se’l va crear i li va
aportar una notable personalitat, tot i que, a parer
de l’actor Ramon Madaula, amaga el veritable
artista. No va voler escriure les seves memòries i,
per tant, moltes de les coses que en sabem han
estat explicades per altres, que l’han mitificat o bé
sovint l’han caricaturitzat. Ara, Madaula en fa una
versió que vol ser honesta, des de la simplicitat
d’un monòleg a la Villarroel, assegut a la taula que
podria ser d’una terrassa.

CAP AL TARD
Dramatúrgia a partir de Rusiñol
Direcció: Sílvia Munt
Intèrprets: Ramon Madaula
Lloc i dies: A la Sala Villarroel, del 2 al 27 de juliol
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FESTA MINIGREC
GREC

l primer
antecedent del
Festival Grec és
aquesta tarda. Les
companyies que
participen en el
Festival Minigrec
preparen petits
tastets als Jardins,
amb una activitat
per a la família
que inclou tallers i
uns dinamitzadors
que actuaran de
presentadors.
Lloc i dia: Als
Jardins del Teatre
Grec, des de les sis
de la tarda i fins a
les nou del vespre.
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Madaula, el 2007 al Bartrina, fent de Rusiñol / J.F.


