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Agost tancat

De dilluns a dissabte, de 10 a 20h.

VISITES GUIADES CADA HORA

Dones d’aigua
de Tomàs Abella

C/ Joan Güell 211-213. Tel. 93 366 12 12

www.rocabarcelonagallery.com

Aquest cop, a l’hora de presen-

tar-vos la fitxa artística impossi-

ble de reproduir de l’espectacle

que obre la nova temporada i la

nova etapa delNacional (l’etapa

Albertí), enllestiríem la feina si,

en lloc de dir els noms dels qui

hi seran presents, us diguéssim

els dels que no han pogut venir.

Per anar de pressa: agafeu el

programa general de la tempo-

rada i tingueu en compte que,

per la Sala Gran del TNC, hi

desfilaran representants de tots

els espectacles que s’hi inclo-

uen. I que tots ho faran ambun

parell d’objectius benmarcats.

El primer és solidari: tots els

ingressos que generi l’especta-

cle aniran íntegrament destinats

al programaApropaCultura,

adreçat als usuaris dels centres

i serveis socials que treballen

ambpersones en risc d’exclusió

social.

I el segon és solidàriament

lúdic. Tots els participants de la

festa es disposen amostrar-nos

el vessantmés frívol (i, en al-

guns casos, obertament canalla)

per fer-nos creure que ens hem

equivocat de temps i de barri. I

que, en lloc de trobar-nos en un

templemodern de l’alta cultura,

ens trobem en un d’aquells tea-

tres de revista del Paral·lel que,

en èpoques llunyanes, creixien

combolets, tant a l’avinguda

compels carrers del Poble-sec.

Cosa que, sens dubte, sabeu

molt bé si vau visitar, al CCCB,

l’exposicióParal·lel (1894-1939),

comissariada, precisament, per

Albertí i per EduardMolner:

d’algunamanera, aquellamos-

tra va ser un bon pròleg d’aquest

divertimentmultitudinari.

TOT HI CAP, AL CALAIX DE SASTRE

Pot passar, per exemple, que

una cupletista lleugera de roba

s’estigui buscant per tot el cos

una puça entremaliada, i que la

bestiola s’hagi escapat del nu-

meret que havia presentat abans

almateix escenari el domador

de puces. I pot passar (això

passava constantment) que la

cupletista (que potser, un cop

acabada l’actuació, es retirarà

discretament a un reservat, on

exercirà altres pràctiques labo-

rals no tan artístiques) l’estiguin

aplaudint alhora, i asseguts un

al costat de l’altre, el senyoret

cràpula baixat directament des

de Pedralbes i l’obrer àcrata

que potser demà posarà una

bomba revolucionària a la fà-

brica del papa del senyoret. Tal

com insisteix sempreAlbertí,

els espectacles de revista van

potenciar la invenció de noves

sintaxis escèniques, que van

generar, també, una nova forma

de cultura demasses interclas-

sista. Riu-te’n, dels intel·lectuals

llepafils quemenystenien

aquestamena d’espectacles

populars plens de plomes,

cupletsmés catalans que una

senyera estelada, romances de

sarsuela i esquetxos i acudits

molt pujats de to. Se’n reia ben

a gust i en veu alta, per cert, el

cèlebre empresari del Teatre

CòmicManuel Sugrañes, ben

representat en aquesta vetllada i

conegut per lamania d’estrenar

revistes amb un títol que sempre

tenia sis lletres:Ric-Ric, She-

She, Joy-Joy... RO

I PER COMENÇAR, UNA
DE VARIETATS SELECTES!
XAVIER ALBERTÍ S’ESTRENA COM A DIRECTOR DEL TNC AMB
UNA GENEROSA VISITA AL VELL PARAL·LEL PLE DE REVISTES

TAXI... AL TNC!

Dramatúrgia: Lluïsa Cunillé, Josep
MariaMiró, Xavier Pujolràs. Coordi-
anció:Xavier Pujolràs.Dir.musical:
FrancescMora. Coreografia:Roberto
G. Alonso. Int.: Xavier Albertí, Lurdes
Barba, Francia Gajardi, Alicia Gorina,
XavierMartínez, JosepMariaMiró,
Jordi Oriol, Jordi Prat i Coll, Verónica
Ramírez, JoanMaria Segura, Israel
Solà, Carlota Subirós. Del 2 al 6/10.
Lloc: TeatreNacional de Catalunya.
Plaça de les Arts, 1.dGlòries (L1).
(933065700.€Donació, de 10 a
100 euros.CDedc. a dv., 20h; ds.,
17 i 21.30h; dg., 18h.


