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Teatre

 Per començar els oferiré 
només una dada: el 

pressupost del National Theatre 
britànic (uns 100 milions 
d’euros) és el doble del que 
Catalunya dedica a les arts 
escèniques en general, tenint en 
compte totes les 
administracions, els ingressos 
propis, etc. I això vol dir un parell 
de coses: que el govern britànic 
està interessat en el teatre i que 
el teatre és un negoci.

 Aquí, per molt que diguin 
que el Louvre té el mateixos 

diners que tota la cultura oficial 
de Catalunya junta, no passa ni 
una cosa ni l’altra. Fins ara, a 
més, vivíem un autèntic 
crescendo quant a l’assistència 
de públic, cosa que podia portar 
a alguns a pensar que en breu no 
caldrien ni subvencions, perquè 
la cosa anava tan bé que 
marxava sola.  Però què ha 
passat? Doncs, el que passa 
sempre, que el poder públic no 
sols no molesta, sinó que actua a 
la contra, que fa tot el possible 
per posar dinamita. I l’estructura 
cau com un castell de cartes.

 I hi ha gent que està molt 
nerviosa, que veu que el que 

havien fet fins ara ja no interessa 
ningú –abans, tampoc, però 
tenien almenys algú a la platea–. 
D’altres que miren a dreta i 
esquerra mentre paren la mà per 
rebre una subvenció que hauria 
de ser per als que comencen i no 
per a companyies que han tingut 
30 anys per guanyar-se un públic. 
D’altres, reclamen taules 
sectorials per debatre el model, i 
no s’adonen que a l’altra banda 
no hi ha ningú. Bé, hi ha algú 
nerviós que crida...

 I és que ara mateix si ets 
català i vols dedicar-te a les 

arts escèniques i no ser una 
mòmia, tens molt poques 
opcions. La resta, què volen que 
els digui: ja ho he vist. I fins ara no 
ens han convidat mai al Festival 
d’Avinyó ni hem estrenat res al 
Royal Court. Hi érem a prop. Molt 
a prop. Volem anar al teatre a 
passar l’estona, riure una mica i 
prou. És i ha estat sempre així. 
Podem canviar-ho?  
–Andreu Gomila

Brutus
És així

Teatre Lliure: Montjuïc 
Fins al 3 de novembre

 
Un time-lapse de la història de 
Barcelona  Un viatge accelerat 
format per infinitat d’estampes 
amb el full de ruta caòtica d’un 
poeta amb segones, com els que 
tintaven les pàgines del Cu-Cut! 
amb la seva mètrica càustica. À la 
ville... de Barcelona! és un 
esplèndid mosaic de tipus, 
records, tòpics, contes, postals, 
esdeveniments, anècdotes, 
llegendes, misteris, xafarderies, 
experiències...  amb la ciutat i la 
seva gent com a únic punt en el 
temari d’un singular llibre de 
cròniques metropolitanes.

Un paisatge que traça una 
invisible frontera social i 
ideològica amb l’upper-Diagonal, 
tot i que Joan Ollé després irrompi 
–com un cacic moro en terres 
cristianes– en territoris 
transfronterers per rescatar 
retalls de memòria que li 
serveixen per tancar aquest 
increïble retrat de Barcelona.

Un muntatge àgil, a ritme de 
revista surrealista, que reparteix 
generosament el seu temps entre 
el riure –mai innocent– i l’atenció 
emotiva. Volen els ganivets, però 
amb l’habilitat d’un artista de 
circ. Sempre queda el dubte del 
truc, però la diana sempre està 
ben orientada. Mai no assenyala 
els personatges que realment 

importen i donen caràcter a una 
ciutat que pretengui aquest nom. 
Tracta amb cura la “senyora 
Maria”, Floquet de Neu, Colom, la 
Dama del Paraigua i el cupletista 
decadent de la Bodega Bohemia, i 
amb crueltat la liceista rància que 
només coneix Barcelona d’oïdes, 
entre les línies d’El caso que li ha 
robat a la  criada.

Un espectacle en què tot 
funciona: la delicadesa dels 
enfilalls de bombetes de color 
penjades d’un fanal industrial, el 
templet de música de la 
Ciutadella amb la banda sortint-
se de les seves costures, les taules 
i cadires, les tanques de seguretat 
d’una anònima i eterna obra, les 

rodes del Bicing, un pas de 
vianants que no duu enlloc que 
serveix de passarel·la 
antropològica. I un petit teló de 
vellut vermell que concentra tot el 
saber canalla d’aquesta ciutat. Un 
graciós vomitador teatral per a 
cuplets, chachachás, boleros i 
balades de pàtria ensucrada.

Una xarranca teatral, de peces 
que creen relacions enverinades, 
amb un repartiment 
especialment en forma. Tots 
magnífics, encara que és Victòria 
Pagès qui arrossega els 
aplaudiments amb els seus dos 
monòlegs. Quina gran actriu: ho 
fa tan bé que sembla que no faci 
res. –Juan Carlos Olivares

À la ville de... Barcelona

Un retrat increïble de Barcelona.

Teatre Romea 
Fins al 10 de novembre
 
La nit just abans dels boscos és 
una de les peces més 
representades de Bernard-Marie 
Koltès, i a Barcelona hem vist la 
de Mingu Ràfols al Malic, la de 
Pedro Rebollo a la Beckett i, l’any 
passat, la francesa de Patrice 
Chéreau, el gran home de teatre 
mort fa uns dies. La posada en 
escena que ha imaginat Roberto 
Romei, en producció del festival 
TNT, s’allunya del plantejament 
original tot respectant el text i, 
miracle, fent que les paraules 
d’aquest estranger a qui han 
robat i apallissat ressonin més 

actuals, naturals i espontànies 
que mai. Romei ens canvia el punt 
de vista de l’original, el de 
l’emigrant que s’explica a una 
altra persona silent. S’emporta al 
carrer el protagonista i converteix 
el públic (35 persones per funció) 
en còmplices, companys,  
col·legues del relat. 

Al bell mig del carrer 
l’estranger atura el grup. És un 
de tants dels que passen per 
aquells carrerons foscos. És un 
home que necessita explicar 
petites coses de la seva vida que 
reflecteixen el món actual i que 
crida a la insurrecció de les rates, 
nosaltres, en contra dels poders 
que ens tracten com merda. 
L’itinerari continuarà per les 
entranyes del Romea fins al cau a 

on fins ara s’està aquest 
estranger. Lluny del lament, de la 
denúncia angoixant, de la 
desesperació, Òscar Muñoz crea 
un personatge empàtic, lluitador, 
agitador, tendre també.  i camina 
per l’amor, la mort, el sexe, amb 
nosaltres, els seus companys. 
Ens toca. S’adreça a tots i 
cadascun dels acompanyants 
mirant als ulls i de la seva boca 
surt el discurs d’un de tants 
homes abandonats per la 
societat. Un solitari, un estranger, 
un marginat i un diagnòstic del 
nostre món tan actual, malgrat el 
temps passat des de l’escriptura 
(1979), que arriba al moll de l’os 
tant dels més joves com dels més 
grans. Imprescindible.  
–Santi Fondevila

La nit just abans dels boscos
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