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TEATRE
•NOHAS TROBAT RESMILLOR?
PER PASSAR L’ESTONA
T’AGRADARÀ
NO TE LA PERDIS
OBRAMESTRA

L’APUNTADOR

LASCALAOBRETEMPORADA
Inosaltresestemconvidatsaassistir
aaquesta inauguraciódetempora-
daquecadaanyes transformaen
ungranesdevenimentsocialde la
ciutatdeMilà iunade lesciteses-
sencialsdelmónde l’òpera.Aquest
dissabte,dia7,a les18hores,po-
dreuseguirendirecte lavetlladades
lesbutaquesdelscinemesBosque,
LasArenas iGirona. Ipodreugaudir
enprimerplade LaTraviatadeVerdi
interpretadaper l’estupendaDiana
Damrau,sota ladirecciómusicalde
DanieleGatti iambdireccióescènica
deDmitri Tcherniakov. L’etiqueta,
noés imprescindible,peròsempre fa
patxoca. Inf.:als cinemes indicats ia
www.risingalternative.com.

UN CIRC D’HIVERN
MOLT ARTÍSTIC
L’AteneuPopular9Barris jahaposat
a lavenda(Ticketea) lesentrades
del seuCircd’Hivern,queenguany
arribaa lasevaediciónúmero18.
Ique,siportael títold’AAART!,és
perquèvapledereferènciesagrans
creadorsdelmónde lapintura:
per lapistadel circdesfilarancolors
i imatgesqueevocaranGoya,
DaVinci,Miró iMalèvitx. L’especta-
clees representaràentreel14/12
iel12/1. Inf.: 18circdhivern.
wordpress.com.

Noendubteupas: lamajoria

devosaltresesteuacostumatsa

visitarambmolta freqüència la

seude lacooperativaLaLleialtat

delbarrideGràcia.Tot iqueés

possiblequeunabonapartno

sigueuconscientsd’aquestes

visites:des l’any1976,el localque

haviaallotjataquestmoltactiu

centresocialobreral llargdedè-

cadesallotjaelTeatreLliure.Però

encaraaraa la façanadel teatrees

pot llegirelnomd’aquestacoo-

perativaenquè,quanarribava la

tardadediumenge,nofaltavamai

el seubonballpopular. Iaixòho

sabiamoltbéel joveJuanMarsé,

quevisitavael localcomamínim

amblamateixaassiduïtatamb

quèvisitavaaquell cinemaRoxy,

situata laplaçaLesseps,delqual

vasortirel seurelatEl fantasma
del cineRoxy; elmateixqueva

inspiraraSerratunamoltpopular

cançóque jugavaambl’imaginari

deMarsé, sensevolerserpasuna

adaptació literalde lasevaobra.

Doncsbé:moltsanysdesprés

d’aquellesballaruguesdediumen-

ge,Marsé tornaaLaLleialtat. Iho

fade lamàd’OriolBroggi,undi-

rectorperaqui l’esperitdelLliure

deGràciahasigutprecisament

desdesempreunareferència

capitalquehamarcatbonapart

del seutreball.Peròaquestcop,

elspersonatgesdeMarsénohan

deseguirel ritmedecaporquestra

dominical, sinóaquestessono-

ritatscaracterístiquesd’unSisa

sempreamigcamíentreelbolero

iel somnigalàctic.

LAMEVA ‘AVENTI’PREFERIDA

Quinés el llibredeJuanMarsé

quemésus agrada? I aranoem

digueuÚltimas tardes conTeresa,
perquèprecisamentd’aquesta

novel·la en trobareupoques re-

ferències al llargdelmuntatgede

Broggi, encaraque–naturalment,

ell nopodia faltar a la cita–el

Pijoaparte sí que sigui objectedel

seuparticularhomenatge.Però,

a l’horadecrearunadramatúrgia

novaquevingués a reflectir els

temes, els paisatges i les obsessi-

onsque recorren l’obradeMarsé,

Miró s’ha centrat enunsaltres

cinc textosbàsicsdelnostre

autor:Caligrafía de los sueños,
Si te dicenque caí,El embrujode
Shanghai,Undíavolveré iRa-
bosde lagartija. I per fer la tria,
Miró s’hadeixat assessorarper

AndreuJaume, totunexpert en

la literaturadeMarsé.Tal com

hoveuJaume, i comhapogut

constatarMiróquan s’haposat

a revisar l’obradeMarsé com

mainohohavia fet amb l’obrade

capaltre autor, enaquests llibres

està resumit tot elmóndeMarsé.

Aquí tenimreflectida lamisèria

econòmica imoral de totaun

època, i el paper fonamental del

cinemacomaespaimític capaç

de fer viure realitats paral·leles

gràcies a la sublimació, i lamarca

indeleblequedeixa l’absència

d’unafigurapaterna, i la presèn-

ciad’unerotismequeespresenta

més sòrdidquemai comaconse-

qüènciade la repressió.

LABARCELONADERINGO

Tal comhodiuelmateixMarsé,

tot aixòpassavaquan la ciutat

eramenysversemblantperò

més real.Tot aixòpassavaen

aquellaBarcelonaqueMarsé

es va acostumaramirardesde

les alturesde lamuntanyadel

Carmel. I d’allàhabaixat també

elRingo, unamenad’alter ego

adolescentdeMarséque resulta

que s’haquedat tancat a la salade

ball deLaLleialtat, i que trobem

prenentnotes imésnotes en

una llibreta; quedaclarque la

vocació literària ja bull dins el

seucap.Peròbenaviat elRingo

hadedeixard’escriure: quan rep

la inesperadavisitad’unestrany

personatge acostumat amoure’s

sempreper les ombres, i a sortir

almenyspossibledel refugi onha

fixat la seva residència.Apartir

d’aquesta aparició, podemrecór-

rer els carreronsde laBarcelona

depostguerra encompanyia

d’ungrapatdepersonatgesque,

si sou lectorshabitualsdeMar-

sé, us semblaranvells amics; al

costat del capitàBlay, l’inspector

Galváno laBetivú, el joveRingo

s’acomiadaràper sempremésde

la seva infància.

RAMONOLIVER

ELS FANTASMES DE LA
COOPERATIVA LA LLEIALTAT
ORIOL BROGGI I PAU MIRÓ PUGEN AL CARMEL DE JUAN MARSÉ,
I SISA HI POSA LA MÚSICA

ADIÓS A LA INFANCIA,
UNAAVENTI DEMARSÉ

Apartir de l’obra de JuanMarsé.Dra-
matúrgia:PauMiró.Música: Jaume
Sisa. Dir.: Oriol Broggi. Int.: Jordi Figue-
ras, Oriol Guinart,Mar del Hoyo, Xicu
Masó, Jordi Oriol, Carles Pedragosa,
Alícia Pérez, Xavier Ricart,Marc Serra,
JaumeSisa.Data:De l’11/12 al 4/1.
Lloc:Teatre Lliure Gràcia.Montseny,
47.d Fontana (L3).(932892770.
€29 euros; dc. i ds. tarda, 22 euros.
CDedc.adv.,20.30h;ds.,17.30 i21h;
dg., 18h.


