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a proposta que ens feien Toni
Cabré i Moisès Maicas a La
Planeta diumenge passat pre-

tenia, en paraules del mateix drama-
turg, deixar al descobert «les misèries

d’un sistema que idolatra la productivitat i la carre-
ra professional, i que considera inútils els valors de
la vida que no s’inclouen en el sou ni cotitzen a la
borsa». El discurs del director d’escena maresmenc
també anava en aquesta direcció. Passa tot sovint
que en els dossiers de premsa, o en les declaracions
prèvies a l’estrena d’un espectacle, s’expressin
idees, intencions que, posteriorment, l’espectador
comprova que, o bé no són presents o bé tenen un
pes específic escàs en la trama de la peça que s’es-
cenifica. Aquest és el cas d’Iglú, en què una facè-
cia, una anècdota que cal dir de passada que és molt
poc creïble, és allargassada de manera absoluta-
ment innecessària fins a gairebé una hora i mitja de
durada. Un treballador de 47 anys es tanca amb una
escopeta en un magatzem o arxiu de l’empresa,
amenaçant de calar foc a tot l’edifici si no li és revo-
cada la condició de prejubilat que el seu cap de zona
ha previst per a ell. La feina ho és tot per a aquest
home. El visita en el seu cau un prejubilat feliç a tall
de negociador per tal que deposi la seva actitud.
Quan aquesta situació ja no dóna més de si, quan ja
s’ha esgotat i també ha acabat gairebé la paciència
de l’espectador, arriba un dels dos girs argumentals
que no convé revelar, amb què l’autor ha mirat de
reflotar, sense èxit, un text en què la particularitat,
per estrafolària, no es pot elevar a categoria univer-
sal, de manera que tot es redueix a una mena de duel
dialèctic estèril entre els dos personatges. Jordi
Martínez està prou bé en els dos papers que li toca
fer, prou convincent, mentre que Xavier Capdet no
va trobar mai el to adequat. L’actor transforma, des
del principi, un home que ha d’estar desesperat, que
ha acumulat gasolina durant dos anys per fer volar
l’edifici de l’empresa i està decidit a fer-ho, en un
pocapena sense cap mena de credibilitat, de manera
que la necessària tensió dramàtica és inexistent, per
molts girs argumentals que se li vulguin afegir al
text, per molts crits que facin els actors i per moltes
escopetes que duguin. Tots dos actors anaven curts
de text, quelcom que ja podem batejar com a «mal
d’estrena», imperdonable en actors professionals,
especialment en el cas de Capdet, i atribuïble al poc
temps que es dedica a assajar, a interioritzar i incor-
porar el text. Com a conclusió, tot plegat té molt po-
ca consistència, i és fi i lleuger com el paper de fu-
mar.
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Com paper de fumar

teatre | «iglú»

� Autor: Toni Cabré.

Director: Moisès Maicas.

Intèrprets: Xavier Capdet i Jordi Martínez.

Lloc i dia: Sala la Planeta, 5 d’octubre del 2008.

Temporada Alta.

DANI CHICANO

«Sempre
m’he consi-
derat un per-
sonatge sin-
gular que ha

hagut de pagar el preu de la
singularitat creativa», ma-
nifestava Albert Vidal ahir
en una trobada amb la
premsa a Barcelona. Una
mostra més d’aquesta sin-
gularitat –diferent, això sí,
de la que exhibia en el pas-
sat, tancant-se en una gà-
bia del zoològic en el marc
d’una de les seves excèn-
triques performances– és
Joan de l’Ós, un muntatge
en què Vidal canta, recita i
interpreta la popular ron-
dalla catalana d’una mane-
ra «que no s’escolta a TV3
ni s’explica en les escoles
de teatre» i que, definitiva-
ment, es veu marcada per
la seva aproximació a les
cultures de tradició oral
que ha conegut després de
viatjar molts anys per tot el
món. Un advertiment: el
conte, tal com l’aborda Vi-
dal –que parteix d’una do-
na que és segrestada per un
ós i que dóna llum a en
Joan, mig persona i mig
ós–, no fa concessions a
l’edulcorament, sinó que
posseeix «la crueltat prò-
pia d’un mite que va molt
més enllà que el conte de
la iaia». «M’interessa re-
cuperar les arrels tel·lúri-
ques del poble», insistia
ahir Vidal, convençut que
«l’art català, escènic i mu-
sical, d’arrel popular, es va

quedar estancat a final del
segle XIX» i que ja és hora
de deixar «d’autoritzar la
representativitat de la bur-
gesia catalana postindus-
trial com a únic factor de
reconeixement propi».
«He viatjat molt a països
preindustrialitzats en què
hi ha moltes anelles de la
cadena que estan ben vives
i, descobrint-les, me n’he
adonat del que hem perdut

aquí», afegia.
Joan de l’Ós. Rondalla

interactiva d’Albert Vidal,
que s’estrenarà a l’Audito-
ri de la Mercè, dins del fes-
tival Temporada Alta,
aquest cap de setmana
(dissabte a les 21.00 h i
diumenge a les 18.00 h), es
presenta com una «ronda-
lla interactiva», en la qual
Vidal, acompanyat única-
ment de quatre músics, es

deixa envoltar pels espec-
tadors amb la voluntat
d’aprofitar la privilegiada
interactivitat que ofereix
el teatre en uns temps en
què es parla insistentment
de la que ofereixen les no-
ves tecnologies: «El teatre
ha oblidat que en el pati de
butaques hi ha persones, i
no pas una foscor que no
canviarà de cap manera fa-
cis el que facis.»

Albert Vidal estrena a Temporada
Alta una adaptació interactiva de

la rondalla de Joan de l’Ós
El singular actor i creador furga en les «arrels tel·lúriques de la nostra tradició»

Albert Vidal, considerat el pare de la performance a Catalunya, ahir a Barcelona. / J. RAMOS

G. VIDAL / Barcelona

● Quan el 2004, després d’uns anys
d’exili voluntari en països asiàtics i
africans va arribar al Teatre Nacional
dalt d’un burro català per a l’estrena

d’El Príncep, tothom va recordar un
altre cop la singularitat d’Albert Vi-
dal. Ara, el «pare de la performance
a Catalunya», beneït també com «el
Darío Fo català», estrena a l’Audito-

ri de la Mercè, a Girona, una adapta-
ció «interactiva» de la rondalla de
Joan de l’Ós, fruit de la seva obsessió
per furgar en les «arrels tel·lúriques
de la nostra tradició».

● La fase més important de
les obres de transformació
de Cal Tronc en el nou cen-
tre cultural polivalent de
Besalú van començar la
setmana passada. Segons
les previsions de l’Ajunta-
ment, el futur equipament
s’estrenarà el setembre de
l’any que ve, coincidint
amb la festa major. El pres-
supost és de prop d’un mi-
lió d’euros, que es cobreix
amb fons del pla de barris i

aportacions del Departa-
ment de Cultura, la Diputa-
ció i l’Ajuntament. La in-
tervenció se centra en l’es-
cenari, les llotges i la sala
–que tindrà una capacitat
per a 300 espectadors–,
com també en l’adequació
d’uns espais perquè servei-
xin de sala polivalent. Fa
dos anys, en una anterior
fase d’obres pressuposta-
des en 300.000 euros, ja es
van fer millores a l’escenari
i a la sala.

R. ESTÉBAN / Besalú

Besalú tindrà el nou centre
cultural d’aquí a un any

Aspecte dels treballs a la sala del teatre.


