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Victòria!

No és un secret que el món del
cinema –aquell món que, quan
ell era petit, era tot un univers–
és una de les seves grans pas-
sions. Ni tampoc és precisament
desconegut que l’adaptació de les
seves obres a la gran pantalla no
li ha donat grans alegries. I això
que ni han estat poques –La
muchacha de les bragas de oro,Úl-
timas tardes con Teresa, Si te di-
cen que caí, El amante bilingüe, El
embrujo de Shanghai...– ni han
anat a càrrec de directors me-
nors: des de Vicente Aranda a
Fernando Trueba o Jaime Cami-
no. Així que potser aquesta nit al
Teatre Lliure de Gràcia, justa-
ment el lloc on anava a ballar els
diumenges quan era un xaval,
fins al punt que apareix en algu-

na de les seves novel·les, Juan
Marsé podrà rescabalar-se per fi
de la mediocre vida que han tin-
gut les seves obres fora del paper.
Perquè aquesta nit al Lliure de

Gràcia, que sens dubte ja no és la
cooperativa obrera de consum
La Lleialtat on ell ballava quan
era jovenet –de fet, confessa, pas-
sava molt de temps al balcó per-
què no esmoviamassa bé a la pis-
ta i això les nenes s’ho explica-
ven les unes a les altres de segui-

da”–, s’estrena Adiós a la in-
fancia, una aventi de Marsé. Un
text teatral elaborat pacientment
per Pau Miró –a qui tot just aca-
ben de premiar a Itàlia perEls ju-
gadors– a partir de diverses no-
vel·les de Marsé i dirigit per
Oriol Broggi, que l’estiu passat ja
es va submergir completament i
amb gran perícia en l’oceà vital
d’un altre gran creador, Federico
Fellini, amb l’obra 28 imig, elabo-
rada també a partir de molts dels
elements que animen elmón felli-
nià per, finalment, tornar a revi-
far la seva olor.
Que és sens dubte un dels rep-

tes queBroggi torna a tenir aques-
ta nit. Més encara quanMarsé té
força clar quina olor feien aquells
temps de la postguerra en els
quals ambienta les seves obres.
Aquell món del Guinardó i els
barris propers on els seus perso-
natges passen de la infantesa a
l’adolescència mentre es fan el
primer petó, veuen el primer pit,
tasten l’alcohol, el tabac, parlen
de putes, veuen com moren al-
guns dels éssers més propers i
s’expliquen aventis, aventures in-
ventades a partir de retalls de dià-
legs escoltats als grans, de notí-
cies o de pel·lícules. Històries
amb les quals maten el cuc i sur-
ten d’un món gris on els vençuts
de la guerra són humiliats pels
vencedors. Aquestmón, perMar-
sé, era un món que feia una certa
olor de... macarrons.
I sense cap experiència teatral

directa més enllà d’haver fet Els
pastorets en un centre parroquial
–uns pastorets en castellà que, re-
corda divertit, eren una mena de
sarsuela cantada on feia de sant i
envejava els vistosos números
que tenia el cor de dimonis–,
quan Broggi va trucar a la seva
porta Marsé no només li va dir

que sí sinó que també li va donar
llibertat perquè fes el que creiés
que havia de fer amb els seus tex-
tos. “Canvieu frases, reordeneu-
les, reinventeu-les perquè sigui
més proper al vostre llenguatge.
És el mateix que sempre he dit
als de les pel·lícules: que respec-
tin l’obra però fins a cert punt,
que respectin en tot cas l’esperit
de l’obra, però no hi ha cap neces-

sitat de respectar determinats per-
sonatges o situacions, sinó que
potser justament cal capgirar-los
perquè semblin el mateix”.
Pau Miró ha estat l’encarregat

d’espigolar les novel·les de Mar-
sé per trobar personatges que
s’anomenaven de diferentsmane-
res però en el fons eren el ma-
teix, l’encarregat de ressituar
vivències, de tallar, enganxar i re-

escriure perquè, canviant-ho tot,
l’olor que inspiren les històries
que viu el nen encarnat per Oriol
Guinart mentre es transforma en
adult continués sent de macar-
rons. Una aroma a la qual potser
hi ajudarà que Jaume Sisa –qui
inicialment pretenia tan sols
muntar un musical amb Broggi
però al final ha acabat ficant-se
amb ell dins del món de Marsé–
ha posat les seves cançons i les in-
terpreta en directe mentre trans-
corre l’acció en uns temps on la
misèria contrasta amb la felicitat.
Sisa fins i tot es vesteix de bisbe.
I a més ha compost un tema nou
que tanca l’obra per apropar-se a
l’esperit de la innocència infantil
que al final de les dues hores de
la peça queda flotant en l’aire.
I, amés de l’olor demacarrons,

Sisa dóna la clau del que ha d’ofe-
rir avui l’estrena del Lliure per
oblidar anteriors adaptacions:
“El món de Marsé, darrere
d’aquesta aparença tan naturalis-
ta, parla del quehi ha rere la reali-
tat que es veu”. A veure.c
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Marsé torna a
ballar al Lliure

Una imatge de la visita de Juan Marsé als assajos d’Adiós a la infancia, una aventi de Marsé

Potser serà el teatre,
en comptes del seu
estimat cinema, el que
sabrà treure del paper
les paraules de Marsé

MARINA RAURELL

LIFE Victoria-01

Intèrprets: O. Sala, J.R. Olivé,
Helmut Deutsch, Maria Mauri
Obres de: Schubert, Schumann,
Wolf, Granados, Duparc, Toldrà
Lloc i data: Auditori de la
Pedrera (9/XII/2013)

JAUME RADIGALES

Als esforços de l’Associació
Franz Schubert per mantenir vi-
va la flama del lied, s’uneix ara
una magnífica proposta, LIFE
Victoria (LIFE de LIed FEstival)
que, amb la complicitat de la Fun-
dació Victòria dels Àngels i amb
direcció artística del baríton En-
ric Martínez Castignani, vetlla
perquè aquella formamusical tin-
gui un espai propi a Barcelona. I
ho fa amb la voluntat de preser-
var també el llegat de la soprano
barcelonina desapareguda el
2005 però que es manté viu grà-
cies a propostes com aquesta. A

Victòria, en definitiva, li hauria
agradat. En primer lloc, per
comptar en aquesta primera ac-
tuació amb una deixebla seva, la
soprano valenciana Ofelia Sala,
ambuna veumadura,molt assen-
tada en el centre, d’emissió i pro-
jecció immaculades, amb expres-
sió treballada i al servei d’un pro-
grama exigent, començant per
sis Schubert compromesos abans
dels Sechs Gedichte und ein Re-
quiemde Schumann, extraordinà-
riament acariciats al piano per
Helmut Deutsch. Segona part
amb els Mignon Lieder de Wolf i
Canciones Amatorias de Grana-
dos per a un programa de nivell.
Però aquests LIFE Victoria

permeten igualment descobrir jo-
ves talents com els que exhibeix
el baríton Josep-Ramon Olivé
que, acompanyat per la pianista
Maria Mauri, va demostrar que
el talent i la qualitat de l’instru-
ment són perfectament compati-
bles al servei de Schumann, Du-
parc i Toldrà. Ple absolut a la Pe-
drera. Esperem la mateixa con-
fluència en els propers concerts,
a la Capella de Santa Àgata, els
propers dijous i dissabte.c

SergiBelbel dirigeix aLaAbadía

Justo Barranco

]La marxa de Sergi Belbel
del TNC ha suposat la seva
tornada en gran a la direc-
ció teatral. Aquesta tempo-
rada no només dirigeix El
crèdit, que triomfa a La Vi-
llarroel, i, al maig, Els dies
feliços al Lliure. Ahir el tea-
tre La Abadía de Madrid va
anunciar que Belbel dirigirà
des del 26 de febrer La pun-
ta del iceberg, una obra

d’Antonio Tabares sobre
una multinacional sacsejada
pel suïcidi de tres empleats.
La Abadía tindrà molta més
presència catalana: Titzina
Teatre porta al gener la se-
va nova obra, Distancia
siete minutos. Àlex Rigola
portarà el 29 de gener El
policía de las ratas. I Núria
Espert tornarà al maig amb
La violación de Lucrecia.
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