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Niplasmanimartingales.Per

entendrebéquèsignificaaquest

acted’amor i reivindicació

envers l’electrodomèsticque

mésprofundamenthamarcat la

nostraexistència (unarentadora,

permoltnetaqueetdeixi la roba,

mainoetpodrà transmetre tantes

vibracions), calpensaren l’apa-

rellde televisióclàssicde tota la

vidaal costatdelqual, comqui

diu, vamfer lesprimerespasses.

Unaparell comaraaquestque

presideix l’escenografiadelnou

espectacleque laSalaFlyHard

estrena forade la sevaseu; con-

cretamentalClubCapitol.Tant

el televisorvintagede l’obracom

elpaperpintatdeldecoratdeben

segurqueus recordaranamolts

l’escenografiade lavostraprò-

pia infància. Iqueusportarana

reconèixerqueaquella televa ser

laprimerafinestraobertaalmón

a laqualvamtreureel cap. I com

lihempagat,nosaltres, el favor?

Doncs sovint ambarrogància i

menyspreu.Comdiu lagentde la

FlyHarda l’horadepresentarel

muntatge–i aquíhi intueixoun

meaculpapersonaldeJordiCa-

sanovas;d’ell és la ideaquedóna

origena l’espectacle–,desprésde

molts anysd’intensavidaconjun-

ta, apocapocesvaanarproduint

la separaciódequihavia sigut la

millorde lesnostresamigues. I,

per sinon’hihaviaprouambels

prejudicis i elsmissatgesanti-

TVd’intel·lectuals i esnobs (als

quals, percert, ara se’lsomple la

bocaanalitzantfilper randacada

escenadeBreakingBad,Mad

Meno,fins i tot,JuegodeTronos),

llavorsvanarribar internet i totes

les seves seqüeles.

LA CAMPOS I TONYSOPRANO,

ALMATEIXPAQUET

Doncshaarribat l’horade fer

justícia, deixar-sedeYouTube i

xarxes socials, treure lapols a la

tele i cridarben fort: “ILoveTV!”,

encompanyiad’ungrapatde

notablesautorsque,percert, en

molts casos també tenen la seva

bonaexperiènciacomaguionis-

tes televisius.Peròque, amésa

més, comparteixenunaaltracosa:

totsnouhanestrenatalgunaobra

sevaa laFlyHardal llargdels tres

anysque faquevaobrir la sala.

Inspirats, comjahaquedatclar,

perunCasanovasambganesde

reconciliació televisiva, aquests

autorscomptenambl’ajutde tres

únicsactorsquehande fer front

a ladotzenad’escenesqueaniran

passantper l’escenari avelocitat

dezàping.Algunesd’aquestes

escenesestaranprotagonitzades

pernosaltres, els telespectadors

quecontemplemambméso

menyspassivitat tot allòquesurt

delnostre receptor.D’altreses si-

tuarana l’altrabanda, ladelplató

televisiudesd’ons’emetelque

capta lanostraantena.Peròelcert

ésque, ens situema labandaque

ens situem,enaquestacomèdia

catòdica seranbenvinguts tantels

herois televisiusconsagratsper la

modernitat, com–imolt especial-

ment–aquells altrespersonatges

iprogramespotserméscasposos,

perònoperaixòmenysdignesde

consideració. R.O.

RECUPERANT LA
VELLA AMIGA CATÒDICA
JORDI CASANOVAS I ELS AMICS DE LA FLYHARD RETEN

HOMENATGE A LA CAIXA POTSER NO TAN XIMPLE

DEL NOSTRE MENJADOR

I LOVE TV

Dramatúrgia: Blanca Bardagil,Marta
Buchaca, Jordi Casanovas, Cristina
Clemente, GuillemClua,Marc Crehuet,
Jordi Galceran, Llàtzer Garcia i Albert
Ramos. A partir d’una idea de Jordi Ca-
sanovas.Dir.: Cristina Clemente. Una
producció FlyHard. Int.: Francesc Fer-
rer, Alba Florejachs, SergioMatamala.
Data: Fins al 15/12. Lloc: Club Capitol
(sala 2). La Rambla, 138.dCatalunya
(L1, L3).(902332211.€20euros.
CDedj. a dv., 22.30h; dg., 19.30h.

TEATRE

LA CRÍTICA DE LA SETMANA

GOODBYE BARCELONA★★★
Estem d’enhorabona: les Brigades Internacionals han tornat a Barcelona! Però
aquest cop no ho han fet per defensar la llibertat amenaçada per les forces del feixisme
(tot i que també en aquest sentit, atesos els temps que corren, la seva presència pot re-
sultarmolt útil), sinó per defensar una forma d’entendre el teatremusical de la qual, a
casa nostra, anemben necessitats. Com ja sabeu, Goodbye Barcelona és un espectacle
nascut al Teatre Arcola de Londres, un d’aquests petits espais escènics alternatius als
grans escenaris delWest End que s’han guanyat unmoltmercescut prestigi gràcies a
la qualitat de les seves propostes. I que, en el terreny del teatremusical, ofereixen tant
estrenes estimulants d’obres de nova creació commagnífiques reposicions de clàssics
que, adaptats amb talent al petit format i a l’optimització d’uns recursosmínims, sem-
blenmés joves i vitals quemai.
Aquestmodel és precisament el que va adoptar ambmolt d’èxit fa un parell de tempo-
rades un producte autòcton tan reeixit com ho va ser La vampira del Raval, estrenat
almateix teatre on ara han anat a parar els brigadistesmusicals arribats del Regne
Unit. Ells són els grans protagonistes d’un llibret construït amb prou intel·ligència
dramatúrgica per combinar l’èpica del relat concebut amena de gran fresc històric
amb l’emotivitat de les petites històries d’amor i amistat que vénen a connectar
visceralment amb l’espectador. I per retratar alhora tant l’idealisme eufòric amb què es
vivia el moment com les violentes contradiccions ideològiques de conseqüències sovint
sagnants que convivien en elmateix bàndol republicà. En aquest sentit, un dels grans
encerts de l’obra és la presència de Jack (brillant, Pep Papell), un personatge que,
sota el seu aparent cinisme, amaga la lucidesa de qui témolt clar quines són les coses
per les quals val la pena lluitar, i morir si cal. Però que té igual de clara lamanera com
les ambicions i misèries humanes poden tacar els idealsmés alts, així com lamisèria
sense contemplacions d’unes guerres que de vegades poden semblar justes, peròmai
no poden ser nobles.
Llibret a banda, l’espectacle ofereix un grapat d’excel·lents cançons originals; només
puntualment s’escolen en la partitura referències a aquells temesmusicals icònics que
identifiquemamb els convulsos temps reflectits a l’obra. I només puntualment hi apa-
reixen breus i oportuns subratllats rítmics autòctons, que quedenmolt lluny de l’abús
de tòpics folklòrics característic d’altres propostes. El repartiment, tot i presentar de
vegades una certa irregularitat en el terreny interpretatiu, aborda aquests temes amb
total convicció i entusiasme (de fet, la representació va demenys amés amesura que
van avançant els fets argumentals), amb unamolt correcta vocalització i el suport d’un
tambémolt efectiu trio demúsics. I el muntatge,malgrat alguns desnivells rítmics i la
seva absoluta sobrietat escènica, resulta sempre digne, convincent i fins i tot commove-
dor: tot i no forçarmai la via sentimental, puc acreditar quemés d’un fornit espectador
va acabar amb els ulls ben humits, la nit que vaig assistir a la representació d’aquest
potser imperfecte peròmolt recomanablemusical. Teatre del Raval.

PER RAMON OLIVER

EL COLOQUIODE LOS

PERROS

Bup-bup!Els Joglars tornen
aCatalunya!Bup-bup!Ara

lacompanyia ladirigeixRamonFontserè,
aquestactordel totexcepcionalque,
depas,debuta tambécomadirector
ambaquestespectacle,el tercerque la
formacióhacreatapartirde la literatura
deCervantes,desprésdelmagnífic
Retablode lasmaravillas i el fallitEnun
lugardeManhattan. I encaramésbup-
bup:elsprotagonistesd’aquestahistòria
sónCipión iBerganza,dosgossosque,
durantunaúnicanit, tenen l’oportuni-
tatdeposar-seafilosofarutilitzantel
castellàdelSegled’Or, sensenecessitat
d’expressar-seambels seuscaracterístics
bup-bups. Ique,uncopposatsaparlar
senseperdreperaixò resde laseva
caninaanimalitat (de laqual sesenten
benorgullosos),aprofitenperdesferuns
quantsmites.Quème’ndieu,posem
percas,d’aquestesnovel·les ipoesies
bucòliques tandemodaencaradurant
l’èpocadeDonMiguelquepintenels
pastorets comànimessensiblesplenes
denobles sentiments?Doncs resderes!
Llopscruelsambpelldexai,éselquesón
enrealitatelspastors! Iaixòque,quanel
mancdeLepantvaescriure lesNovelas
ejemplaresdequèhansortitaquestsgos-
sos,noespodiaparlar tanobertament
dels casosdezoofíliapastoral comho
podemferara.Però l’adaptació lliureque
enspresentaJoglars síquepotentrara
sacenaquest tema ienaltresderabiosa
actualitat. Inohodiempaspels cans,que
a lagosseraningúpateix la ràbia. La ràbia
elsentramésaviataaquestsgossosquan
contempleneldesvergonyimentamb

quèsóncapaçosd’actuarelshumans iel
pocpesquisambquèreaccionen,mal-
gratpassar-se lavidapresumintdeser
elsúnicsanimals racionalsde lacreació.
Quan–iperanarauntemaqueels toca
deprop–Cipión iBeganzacontemplen
comlespersonesdel segleXXI tracten
els seusgossoscomsi fossinestrellesde
rock,nopodenevitar riure’sdel ridícul
queestan fent. És comaquestamoda
quearas’haescampatdevoler tancar les
gosserescomsi fossinpresons!Ambel
gustquedónaestar-se tranquil·lamenta
lagosseraquanarribesacertaedat!R.O.
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