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Fins al 4 de gener
 
Sempre s’ha dit que la qualitat de 
la democràcia és una qüestió de 
mida. Sospirs d’Atenes, en diuen. 
Cristina Clemente s’ha agafat a 
aquesta premissa a Consell 
familiar per elaborar una 
comèdia que porta el protocol 
democràtic fins a la unitat 
mínima de convivència 
col·lectiva: la família. L’absurd 
està servit automàticament. 
Només queda afegir enginy per 
anar jugant amb totes les 

possibilitats que sorgeixen de 
combinar el micro de la 
quotidianitat amb el macro de la 
ciència política. Però fins i tot en el 
si d’una família convencional la 
democràcia es mostra imperfecta. 
I és en aquests desajustos i en la 
petita revolució que genera on es 
produeix el xoc còmic.

El text és previsible així com 
els personatges retratats. Això sí, 
hi ha un element sorpresa final 
que introdueix una deriva de 
política internacional –en concret 
europea– en els assumptes 
interns. Un gir inesperat que 
serveix per tancar la peça amb un 
divertit gest de complicitat amb 

l’actualitat i els seus titulars 
d’economia, crisi i política 
comunitària. La producció 
–dirigida amb anònima eficàcia 
per Jordi Casanovas– és en 
realitat una variant de l’habitual 
sit-com familiar, no gaire 
allunyada de The Brady Bunch, 
Los problemas crecen o Médico de 
familia. Un to de fàcil producte 
televisiu subratllat per una 
escenografia que sembla un 
plató. Entretinguda sí, però molt 
menys sorprenent del que pretén. 
En tot cas, un text d’ànima 
comercial que sembla fora de lloc 
en un lloc com la Sala Beckett.  
–Juan Carlos Olivares

Consell familiar

 Les coses són com són, 
encara que sembli mentida, 

i el teatre barceloní, encara que 
sembli increïble, està revifant: la 
gent està tornant a les sales, 
algunes taquilles treuen fum i en 
dues setmanes s’han produït 
fenòmens fulgurants, d’entrades 
i sortides, relleus i enuigs.

 Primer, el més important: la 
marxa, per finalització de 

contracte, de Julio Manrique del 
Romea. A final de temporada, el 
gran actor abandonarà el teatre 
del carrer Hospital. Feia cara 
trista, últimament, en Julio. I ell 
mateix ha decidit plegar, sense 
que Focus hagi pogut fer res per 
impedir-ho. No serà per 
fracassos, perquè el d’Incendis 
és l’èxit més gran dels últims 
anys del més que centenari 
escenari. Però ell no és un 
director de grans platees, sinó de 
subtileses, d’atrapar 
espectadors amb una caiguda 
d’ulls, cosa que és díficil de fer 
quan algú et mira des de la fila 
20. Segur que el tornarem a 
veure al Lliure, l’any que ve. Té 
moltes idees brillants al pap.

 A Focus fa setmanes que 
van bojos, amb tant de 

moviment. Perquè qui farà de 
Manrique serà Borja Sitjà, que 
ara era al capdavant de La 
Villarroel, amb força èxit, per 
cert. Al teatre de l’Eixample fan 
surar una dona que es movia en 
l’ombra, Tania Brenlle, fins ara 
cap del departament teatral del 
grup i, segons em diuen, una 
autèntica experta en teatre 
català, ja des dels temps de 
Javier Daulte.  Està bé que hi hagi 
cares noves a primera línia.

 L’altre notícia és el divorci 
entre Jordi Casanovas i els 

actors de la Flyhard. Ell deixa la 
sala i la companyia davant de 
diferències “ja insalvables”, 
després d’una dècada 
prodigiosa. Ell té molts projectes 
damunt la taula i, segurament, el 
veurem al capdavant d’alguna 
cosa nova en breu. A Sants 
hauran d’afinar molt el nas per 
mantenir l’aura de petit temple 
indie, lloc de peregrinació d’una 
generació que hi ha trobat recer, 
mirall i glòria. –Andreu Gomila

Brutus
Romea et al.

El director flamenc Guy 
Cassiers és el més literari dels 
directors d’escena europeus. 
Ha adaptat Klaus Man, Marcel 
Proust, Joseph Conrad, Robert 
Musil... I ara porta a Temporada 
Alta Orlando, una de les grans 
novel·les de Virgina Woolf, un 
viatge per quatre segles, del 
segle XVI a 1928, a través de la 
vida d’una persona que neix 
home i es converteix en dona. 
 
Tinc la sensació que amb 
Orlando tornes als teus inicis, 
quan vas fer Hiroshima mon 
amour i Anna Karénina. 
Tens raó. Després de molts 
projectes sobre els canvis a 
Europa, el poder i els poderosos, 
volia fer un espectacle més 
generós amb el públic, una obra 
que va sobre la responsabilitat 
de l’individu de fer la seva vida. 
Orlando també descriu una 
Europa en constant transició, 
però essencialment el llibre va 
d’una persona que es pren el 
seu temps per convertir-se en 
adulta i madurar: 400 anys! 
Alhora és un estímul que ens diu 
com d’important és la 
imaginació en la vida.  
¿Eres conscient que estaves 
adaptant una obra clau pel 
feminisme?
Que té molt de sentit de l’humor. 
No amaga les dificultats de les 
dones al llarg de la història, però 
el que més m’afecta de la 
novel·la de Woolf és l’atmosfera 

claustrofòbica que crea. Ofereix 
moltes possibilitats i jo només 
havia d’obrir els meus sentits 
per explorar-la, i apropiar-me 
aquesta joia d’escriure que es 
percep en cada frase.
Com tradueixes aquesta joia?
En el teatre tot és mentida. A la 
novel·la trobem moltes capes: 
la vida d’Orlando i la història 
d’Europa. Però tu mai no saps 
qui parla. I Woolf manté sempre 
l’ambigüitat entre la 
identificació i la distància. Jo, el 
que intento, és seduir el públic 
amb la necessitat de creure en 
alguna cosa i de crear la teva 
pròpia realitat.
A nivell escènic, que vol dir 
això?
Ofereixo molta informació a 
l’espectador, amb il·lustracions 
de la història, càmeres que 
miren l’escena, zooms... Pots 
perdre’t en els detalls, si vols. A 

més, Woolf juga amb el temps i 
amb una frase fa avançar un 
segle la història. Jo faig el 
mateix amb altres eines.
Suposo que el treball amb 
l’actriu, Katelijne Damen, ha 
estat clau.
Fa dotze anys que treballo amb 
la Katelijne. La vaig involucrar en 
tot el procés. Quan tens un 
equip petit, pots compartir-ho 
tot, decidir què mostraràs, on 
posaràs música... per 
aconseguir crear la partitura 
dins el cap de cada espectador. 
Per què aquesta obsessió teva 
per les grans novel·les? 
El llenguatge amb què ens 
comuniquem ha canviat i les 
novel·les tenen els elements 
que busco en el llenguatge: 
idees. –A. Gomila
      
ORLANDO
El Canal (Salt). Dv. 29. 21 h

Una vida i 400 anys d’història en 100 minuts!

 La rèplica 
Guy Cassiers


