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de fons com a imponent espai, ara 
serà «el de tardor».
 El seu creador apunta que hi ha 
poques diferències, «serà pràctica-
ment el mateix», entre la versió que 
es va presentar fa 15 mesos i la que 
arriba al Lliure. Però n’hi ha, i no no-
més en el repartiment (hi surt Paula 
Blanco per la seva incorporació a la 
companyia jove del Lliure i hi entra 
Marta Betriu), sinó també en alguns 
passatges que ja han envellit, en al-
tres que havien quedat oblidats i en 
alguns d’obligada incorporació per 
l’esdevenir de l’actualitat.

ESTER QUINTANA I LA VIA CATALANA / Cris-
tòfor Colom (Joan Anguera, a la foto-
grafia) manté la seva relació amb la 
Dama del Paraigües, però també 
apareixerà vestit amb la samarreta 
del Barça que li posarà Trias, a qui 
encarna Ivan Benet, el polifacètic 
imitador d’alcaldes barcelonins en 
el muntatge. Anguera i Benet són 
dos habituals de la família teatral 
d’Ollé, com Enric Majó, Oriol Genís 
o Victòria Pagès. Betriu, Laura Guite-
ras i Jordi Vidal, un cantant poliva-
lent, són les últimes incorporacions 
al clan.
 No tot seran alegries en els canvis. 
El cas d’Ester Quintana, la dona que 
va perdre un ull per una pilota de go-
ma disparada per un mosso en una 
manifestació, també hi tindrà el seu 
espai. «El públic s’ha de reconèixer 
en l’espectacle», diu Ollé. Cosa que 
també es produirà amb la Via Cata-
lana vista des de Barcelona, «amb un 
pare de família que se’n va a les Ter-
res de l’Ebre i ho aprofita per menjar 
una paella».
 Entre els oblits hi ha una referèn-
cia, de compliment obligat, a Car-
men Amaya, i entre les qüestions 
que ja han envellit hi ha la de l’IVA 
i l’eslògan La cultura no és un luxe. 
«Vam estrenar al Grec el dia de la 
manifestació contra la pujada 
de l’IVA i ho vam integrar du-
es hores abans d’estrenar», re-
corda Ollé, que tampoc sorti-
rà a l’escenari vestit de tore-
ro com feia a Montjuïc. Ara 
serà un dels músics (Salva-
dor Boix) de Lisboa Zentral 
Cafè, la formació que posa 
la música en directe. La se-
va condició d’apoderat de 

José Tomás, avui retirat de 
les places, l’acredita del tot 

per a aquest passatge taurí.

DESCOMPTE BARCELONA’92 / La festa ciu-
tadana que es va viure al Grec, se-
gons Ollé, vol tenir ara un segon ca-
pítol al Lliure. Per a això, el teatre 
que dirigeix Pascual ha plantejat 
una promoció especial de preus ba-
tejada com a Barcelona’92. Tots els vo-
luntaris de la cita olímpica, i que pu-
gui acreditar-ho, tindran un 50% de 
descompte per a les funcions progra-
mades fins al 20 d’octubre. Serà una 
bona oportunitat per degustar una 
faceta poc habitual del director, com 
recorda Pascual mateix. «Aquest es-
pectacle extreu el sentit de l’humor 
del Joan, que no l’utilitza gaire per 
fer teatre i que reserva per als seus ar-
ticles de premsa». H

F a unes setmanes vaig coinci-
dir al Festival de Màntua 
amb l’escriptor francès Em-

manuel Carrère i li vaig sentir una 
història que val la pena compar-
tir, perquè afecta la infinita rela-
ció entre la veritat i la mentida.
 Carrère va començar la seva 
trajectòria amb una biografia de 
Philip K. Dick. És curiós que s’ocu-
pés del visionari de la ciència-fic-
ció, tenint en compte que el seu 
principal interès són les novel·les 
sense ficció. No obstant, el que li 
interessava de l’autor d’El hombre 
en el castillo era la seva habilitat 
per entendre l’actualitat com el 
futur que ja ha arribat.
 Quan va saber que Jean-Clau-
de Romand, metge de prestigi, as-
sessor de l’OMS amb una idíl·lica 
casa a prop de la frontera suïssa, 
havia assassinat els seus pares, els 
seus fills i la seva dona, i havia in-
tentat matar la seva amant, va sa-
ber que tenia un tema digne d’A 
sang freda, de Truman Capote. Va 
esbrinar en quina presó estava el 
multihomicida i li va enviar una 

carta, sol·licitant una entrevista 
per saber les raons dels seus ac-
tes. Va pensar d’enviar-li també 
la seva biografia de Dick, però es 
va contenir al rellegir el títol: Yo 
estoy vivo y vososotros estáis muertos. 
 De manera previsible, Ro-
mand no va respondre. Carrère 
es considera un novel·lista sen-
se imaginació; requereix d’estí-
muls històrics o noticiosos per 
posar en marxa les seves trames.
 Es va concentrar en la ficció. La 
seva novel·la Una semana en la nieve 
recupera records d’adolescència. 
Si no podia entrevistar un assassí, 
es podia entrevistar a si mateix.
 El fet significatiu va ser que, 
un cop publicada la novel·la, va 
rebre una carta de Jean-Claude 
Romand. L’assassí l’havia llegit i 
volia veure l’autor. Aquella res-
posta, rebuda amb dos anys de re-
tard, va ser l’inici de L’adversari, 
primera gran novel·la sense ficció 
de Carrère.
 La interdependència entre la 
veritat i la mentida és misterio-
sa. Un home que va tenir una vi-
da falsa, que va enganyar els fami-
liars que va acabar assassinant, va 
acceptar explicar la veritat per-
què el va commoure una obra de 
ficció. H
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Vaig sentir fa poc a 
Emmanuel Carrère 
una història que 
mereix ser coneguda

deesiUN GÈNERE ESCÈNIC A L’ALÇA A LA CARTELLERA

El Versus Teatre torna als seus orí-
gens. Amb un gest al seu passat 
més llunyà, com diu el seu director 
Ever Blanchet, recupera el musi-
cal de creació. «Ens vam escaque-
jar de Pegados [el premiat musical 
que va saltar a la fama a l’Almeria 
i que avui programa el Capitol] i ja 
no podíem fer-lo més. Hem tornat 
20 anys enrere i a veure què passa», 
diu aquest gestor teatral uruguaià 
establert a Catalunya des de fa més 
de tres dècades.
 D’aquells temps primigenis van 
ser èxits com El musical més petit i 
Somni d’una nit d’estiu. Aquest octu-
bre, el Versus ofereix un programa 
doble amb Babet. Cuina a tres veus 
(fins al 10 de novembre) i amb Im-
proadway (del 17 d’octubre al 29 de 
desembre, en el segon horari). El 
Gaudí, l’altre teatre que gestiona 
Blanchet, també ha reposat un al-
tre èxit del gènere, Cuentos cruentos 
(fins al 27 d’octubre vinent, en el se-
gon horari).

COMÈDIA A LA CUINA

‘BABET. CUINA A TRES VEUS 3 
Blanchet posa l’etiqueta de «pel-
lícula» a aquest musical amb estàn-
dards de jazz i una comèdia sobre el 
retrobament de tres amigues, amb 
el món de la cuina com a escenari. 
Les amigues, que munten un res-
taurant, són Anna Ponces (també 
directora), Maria Viñas i Elia Cor-
ral. Óscar Peñarroya firma la direc-
ció musical i els arranjaments.
 Les intèrprets cuinen en direc-
te i ofereixen unes «galetes de 
l’amor» al públic. «És una comè-
dia de gustos i olors, per a la vis-
ta, l’oïda i altres sentits», diu Pon-
ces d’un muntatge que es va estre-
nar al juliol al Maldà. «És una obra 
que no només agrada al públic de 
musicals», apunten els seus prota-
gonistes.

BROADWAY AMB HUMOR

‘IMPROADWAY’ 3 El gènere de 
la improvisació (impro en l’ar-
got) fa temps que està instal·lat a 
Barcelona, amb el Teatreneu com 
a feu principal. Rai Borrell en po-
dria donar molts detalls ja que es 
va iniciar en la pràctica fa gairebé 
15 anys al Llantiol. Ara fa un pas de 
rosca més,i amb José Malaguilla de 
còmplice, s’ha embarcat en un mu-
sical d’improvisacions.
 Han trobat la col·laboració del 
pianista Roger Julià –«està tan pi-
rat com nosaltres», comenta Ma-
laguilla– per enfrontar-se al rep-
te. Perquè canvien d’història en un 
moment i, a més a més, li demana-
ran al públic que escrigui unes fra-
ses per encapçalar cada una de les 

seves improvisacions. Hi ha molt hu-
mor i molts assajos al darrere per tei-
xir aquestes impros que Borrell deixa 
anar a Malaguilla i viceversa. I amb 
música de Broadway pel mig.

TRADICIÓ REVISADA

‘CUENTOS CRUENTOS’ 3 Tres intèr-
prets cantants i un quartet de corda, 
el V.O. Quartet (que no es limita no-
més a tocar), van portar a escena, du-
rant cinc mesos la temporada pas-
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Musicals d’autor
Ever Blanchet, director del Versus i el Gaudí, renova la seva 
aposta pel teatre musical de creació amb tres obres a la programació

sada al Gaudí, una visió irreverent i 
contemporània dels contes tradicio-
nals. Aquests textos presenten, per 
exemple, «els set nans a l’atur o els 
tres porquets demanant una hipo-
teca», explica l’actriu Mariona Gi-
nés, intèrpret amb Pau Rubio i Joan 
Rigat. La fórmula, concebuda i diri-
gida pel mexicà Hugo Guzmán, és 
d’alta volada i ja es planteja una tra-
ducció al francès per poder partici-
par en el festival d’Avinyó. H

‘IMPROADWAY’ 3 Rai Borrell, Roger Julià i José Malaguilla.

‘CUENTOS CRUENTOS’ 3 Mariona Ginés i Joan Rigat.

‘BABET, CUINA A TRES VEUS’ 3 Elia Corral, Anna Ponces i Maria Viñas.


