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Hiha localsquesemblen
voler fer servir el seunom
comapromesadelque
et trobaràsdins. El bar

debarri enquè IvánMorales situa la
sevanovaobraés conegut comaBar
Amparo,peraquell costumquehihade
posaralsbarselnomdel seupropietari
opropietària.Peròaningúse li escapael
valor simbòlicque l’autorde l’estupenda
Sédeun lugarhavolgutdonaraaquest
nom:els joveníssimsclientsde l’Amparo
novénenaquíperquè la cervesaestigui
més frescaqueenaltresbarsde la zona,
sinóperquèentreaquestesquatreparets
es sentenemparats, i perquèaquíés
on resideixdedebò la sevaveritable
família,quepotsernocoincideixamb
la famíliaoficial (noméscal veure l’obra
deTolcachirdequèparlemenunaltre
lloc,per recordar comdeconflictivapot
resultaraquestaúltima),peròqueés
alhora laqueelsenténmillor i laque
millor sapcomprotegir-los. I també,per-
quèaquí sí quepodenviure la vidacom
si fosel rockand roll queelsagradaria
poder viurea totarreu.De fet, i comno
podia serd’altramaneraenuncasaixí,
lamúsica téunapresència constanta
l’escenari al llargde tot l’espectacle. Tant
que, i tal comdiuHelioReguera (director
musicaldelmuntatge),devegadesens
sentiremcomsiestiguéssimficatsenun
concertenquè,això sí, nohiha llocper

amúsicsprofessionals:aquestabanda
noméspotestar integradapelsactorsde
l’espectacle,perquènomésaixí podrem
entendreque,quan toquenplegats,
els seuspersonatgesarribenacomuni-
car-seentreells i aexterioritzar les seves
emocions comnohosabrien feracap
altre lloc.Per cert: lamúsicaqueHelioha
seleccionatperquèsonienaquest local,
segurqueseràdiferentde laquehauria
sonat fadeuanys,quan IvánMorales
vacomençaradonar voltesaobrir el
BarAmparo; comveieu, la ideaoriginal
d’aquestbarés forçaanteriora la seva

comèdia sentimentalambtítoldecançó
deTriana.Però, tal comhoveuMorales,
l’esperahavalgut lapena,atès l’equipde
clients-actorsquees reuneixenaraentre
lesquatreparetsd’aquest tuguri tan
atrotinatperò tanacollidor. RO
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Què tenenencomú,
aquestes centdones?
Doncsque totes elles
viuena lamateixa ciutat,

encaraque la visquinde formamolt di-
ferent i se lamirinambullsmolt diversos
segonsquin sigui el seuorigen cultural,
oel seunivell social, o la seva formade
veureelmón. I també tenenencomúel
fet que, perunanit, ocuparan l’escenari
del TeatreGrecen llocdels professio-
nals de la interpretació, ladansao la
músicaqueacostumena fer-ho. I es
convertiranen coprotagonistesd’un
projecteque, enqualsevol cas, vamolt
mésenllàd’aquesta trobadaescènica.
De fet, estemparlant d’unprojecte
d’abast europeuqueesdesenvolupaa
tresnivells diferents però complemen-

taris.D’unabanda, tenim l’espectacle,
construït per l’autoraÀngelsAymar
(Trueta) apartir del qüestionari quehan
respost aquestes centdones. I presentat
comunmuntatgeenquè laparaulaestà
en totmoment recolzadapelmaterial
audiovisual que s’inclouen lapropos-
ta; a les representacions, s’hi aniran
afegint imatgesenregistradesenaltres
ciutats enquè s’hagi vist l’espectacle,
per establir contrastos i paral·lelismes.
Però,d’altrabanda, tenimel llocweb
de la companyiaquehi hadarrereel
projecte, el Collectif Lyon.05:aquí totes
vosaltres esteu convidadesa respondre
lesmateixespreguntesque les cent
participants de l’espectacle. I les vostres
respostespodran ser escoltadesdins el
documental que sortiràde tot plegat; un
documental que inclouràel com-s’ha-

fet de tots elsmuntatges realitzats de
l’espectacle, i deixarà constànciade la
veu i lesopinionsde totes les donesque
hanparticipat enel projecte. Comre-
marquen les creadoresde l’experiència,
aquí del quees tractaésde construir una
història col·lectivaapartir de leshistòries
individuals, i de recordar-nosque, en
l’univers, allòque sembla infinitament
petit acabadirigint les passesd’allòque
és infinitamentgran. Femcasa les lleis
de l’univers, apliquem-les a realitats
quotidianesque semblen venirmolt
marcadesdesdedalt, i potser tots i totes
hi sortiremguanyant. RO
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LA CRÍTICA DE LA SETMANA

CAP AL TARD ★★★

Proust va tenir la seva magdalena sucada en te: un sabor capaç de transportar-lo
cap a la infància, a la recerca del temps perdut, amb una sola mossegada. I
Proust, amb aquesta senzilla magdalena, ens va recordar a tots que el passat i la
infantesa mai no es fan tan intensos com quan irrompen de cop, de forma sobtada
i torbadora, mitjançant un record sensorial que té alguna cosa de túnel del temps.
Doncs bé, com ens recorda aquesta exquisida miniatura teatral que Ramon
Madaula acaba de presentar a la Villarroel, també Santiago Rusiñol va tenir la seva
pròpia magdalena. Que en el seu cas adquiria la forma d’ensaïmada sucada en xo-
colata: aquest sabor significava per al nostre escriptor i pintor modernista trobar-se
un cop més a l’escola, en aquella classe en què la lliçó ben apresa era recompen-
sada amb tan saborós berenar. Magdalenes a banda, de tots és sabut que no hi
ha cosa més proustiana al món que la música, capaç de fer-te reviure el temps
perdut amb una sola nota. I la música d’aquell gran amic de Rusiñol (i coetani de
Proust) que va ser Erik Satie, resulta especialment adient en aquest sentit: malgrat
l’esperit burleta i cabareter del seu autor, només cal escoltar la Gymnopédie no 1
i l’ànim se t’omple ràpid de tota la melangia escènica que sembla envair també
aquest Rusiñol que, literalment, s’ha ficat dins el cos de Madaula: la simbiosi en-
tre l’actor i el seu personatge assoleix aquí uns resultats més que notables. Ara,
afegiu a l’escena la llum daurada d’un sol decadent a punt de donar pas a la nit (la
direcció de Sílvia Munt pot semblar invisible, però detalls com aquest et deixen clar
que no ho és) i ja tenim l’atmosfera perfecta per apropar-nos a Rusiñol commai no
ho havíem fet abans. I és que aquest Rusiñol amb Barcelona als seus peus (el ter-
ra de l’escenografia està format per plànol de la ciutat que es reflecteix subtilment
en una mampara amb quelcom de mirall de bar) fuig del tot del Rusiñol de biopic,
per deixar-nos entreveure els seus racons més turmentats.
Rusiñol, assegut al cafè al costat del piano de Marc Garcia Rami i consumint
amb delectació l’absenta que s’ha transformat en l’únic licor que val la pena beu-
re, ens parla tota l’estona des de l’avui de qui ja ho veu tot com a part del passat.
De qui sap que deixar una addicció significa acceptar morir una mica per viure
una mica més: el buit que ha deixat la morfina no el pot ocupar cap altra cosa.
I, al llarg de l’hora justa d’excel·lent teatre que protagonitza, es diria que aquest
Rusiñol està més interessat a mostrar-nos les seves carències que els seus èxits;
mentre que les primeres són ben reals, els segons semblen més aviat miratges.
La Villarroel.

PER RAMON OLIVER


