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Impossible
“Hem buscat
pianos sota
les pedres i
assajat en llocs
improbables”,
diu Albertí

TEATRE

El TNC aixeca el teló amb
l’humor picant del Paral·lel

El TNC inaugura la temporada
amb Taxi... Al TNC! , un espectacle
que reivindica el Paral·lel d’abans
de la guerra. Els espectadors deci-
diran el preu de l’entrada i els be-
neficis seran per a Apropa Cultura.

sical d’abans de la Guerra Civil re-
clama més vigència”, va dir Albertí
durant la presentació de l’especta-
cle. Quan el director del TNC va in-
vestigar què es cantava i ballava al
districte V de Barcelona ja va “intu-
ir” que a les mans tenia tot un feno-
men cultural. “És un pou d’alt vol-
tatge”, recorda Albertí.

A l’escenari pujaran fins a 76 in-
tèrprets, des de Carme Sansa, Mer-
cè Arànega i Lluís Homar als joves
Bernat Quintana, Mar Ulldemolins
i Alba Pujol. Molts dels números in-
closos en l’espectacle duen la firma
de Manuel Sugrañes, un empresari
que després de provar sort com a to-
rero i home anunci va triomfar al
Paral·lel amb títols de sis lletres,
com Love me i Oui-oui. Sugrañes
creia fermament que si els títols
eren més llargs o més curts, estaven
condemnats al fracàs.

Al TNC es ballarà Al rompeolas, la
història d’una noia que enganya la
seva mare dient que va a missa, fins
i tot s’emporta un rosari, però en re-
alitat surt perquè li toquin “les pun-
tes del vestit”. La lletra és de Joan
Misterio, que va preservar tan bé la
seva intimitat que es desconeix la
seva biografia. També es podrà sen-
tir Niní, un cuplet dels anys 30 dedi-
cat als gais. Carme Sansa interpreta
aquesta cançó, que parla de Nicolás
Tomás, el “barón menos barón que
conocí”.

També hi ha números més con-
temporanis, com ara Carta al TNC,
dedicada a la Torre Agbar i amb una
lletra que parla de manera sorne-
guera de la seva forma erecta. Taxi...
Al TNC també inclou circ, màgia,
crítica social i un tango, Soy Migue-
lito, interpretat per Mali Vanili, els
autors de la popular Espanya, cari-
nyo, lo nostre no funciona. Albertí
destaca especialment La borsa, de la
revista Joy-joy. “És excepcional, so-
bretot pels seus actors”, diu. Els in-
tèrprets són els membres d’Alqui-
mistes Teatre, un grup de teatre for-
mat per persones amb discapacitats
psíquiques i intel·lectuals de Santa
Coloma de Gramenet.

Un objectiu social
“Aquest ha sigut un espectacle im-
possible. Ens mereixem unes quan-
tes medalles –ironitza el director
del TNC–. Hem hagut de buscar pi-
anos sota les pedres i assajar a les sa-
les més improbables, si ha sigut pos-
sible és per l’entusiasme de les per-
sones”. Tots els diners que es recu-
llin –l’espectador decidirà el preu
de l’entrada i, per tant, l’aportació
que vol fer– aniran destinats a
Apropa Cultura. Es tracta d’un pro-
grama d’inclusió social de diferents
equipaments de Catalunya a través
de la cultura.

“Els espectacles han canviat el
dia a dia i la trajectòria d’algunes
persones”, destaca la seva directo-
ra, Sonia Gainza. Amb Apropa Cul-
tura no només s’ofereixen entrades
a preus molt reduïts per a persones
en situació de discriminació o risc
d’exclusió social, sinó que també
s’organitzen activitats i cursos per a
aquests col·lectius.e

SÍLVIA MARIMON
BARCELONA. L’any passat l’actual
director del TNC, Xavier Albertí, i
Eduard Molner van rescatar de
l’oblit l’agitada vida social i cultu-
ral de l’avinguda que tenia més den-
sitat de teatres de tot el món. Per do-
nar cos a l’exposició El Paral·lel
1849-1939 del CCCB els dos comis-
saris van fer una tasca hercúlia de
documentació que va durar quatre
anys. Ara part del material musical
es podrà veure, a partir de demà i
fins al 6 d’octubre, en l’espectacle
Taxi.... Al TNC. “El patrimoni mu-

Egos Teatre tanquen l’espectacle amb el número Taxi... Al TNC! i abandonen el teatre
amb un taxi ecològic, perquè hi ha vaga de metro i el Bicing no funciona. PERE VIRGILI

Albertí reivindica el patrimoni de la revista en català

Històries
d’amor en

un bar

‘Comment te dire adieu’
SALA FLYHARD
27 de setembre

JUAN CARLOS OLIVARES

Al final de les Rambles hi
ha el Pastís, un petit bar
que presumeix de deca-
dència, amo amb caràc-
ter i fidelitat al reperto-

ri francès. El bar que ha imaginat
Sergi Manel Alonso perquè el re-
genti el misantrop Francesc –no
gaire allunyat de l’Alceste de Moli-
ère– també és un santuari de la
Chanson, encara que la seva parrò-
quia sigui la més familiar de Gràcia.
Clients, pocs: l’Andreu (home crisi,
que s’agafa al croissant matinal com
un salvavides) i la Mònica (aparició
pertorbadora una matinada de festa
major). Empleats: la cambrera Lola,
una bona ànima. El quartet que ju-
garà amb l’amor a la comèdia trista
titulada Comment te dire adieu, un
èxit de Hardy i Gainsbourg.

El text i la direcció d’Alonso pot-
ser no són tan sòlids com altres títols
recents que han convertit la Sala
FlyHard en un aval d’èxit. Hi ha di-
àlegs que semblen estancar-se en la
intranscendència i personatges que
no aconsegueixen desenvolupar-se
del tot. El que és curiós és que aques-
ta divisió entre excel·lent i millora-
ble es reprodueix en la direcció d’ac-
tors i en les interpretacions. Amb
uns bons personatges amb bones
històries per compartir, Gorka Lasa-
osa (Francesc) i Maria Asensio (Lo-
la) s’emporten la funció. El dur i la
reprimida. Tots dos seran sotmesos
a un implacable setge per fer-los
caure de les seves torres. I el castell
caurà. Si hi ha víctimes, haurà de ser
el públic el que ho descobreixi. Pot-
ser algú se salvarà de la ruïna.e

Crítica


