
32 LAVANGUARDIA DIJOUS, 12 DESEMBRE 2013

“Fantàstica. Boníssima. M’ha
agradat molt”. JuanMarsé sortia
emocionat ahir a la nit del Teatre
Lliure de Gràcia després de veu-
re amb la seva família l’estrena
d’Adiós a la infancia, una aventi
de Marsé. Una obra creada pel
dramaturg PauMiró a partir d’al-
gunes de les seves novel·les, diri-
gida perOriol Broggi i amb la par-
ticipació entre l’elenc de deu ac-
tors d’un inestimable Jaume Sisa
que va completar l’ambient de
l’època amb temes com El con-
grés dels solitaris, va encarnar un
bisbe vestit com corresponia i va
ballar amb el jove Jordi Oriol,
que va etzibar, causant hilaritat,
un “llámame Gregorio”. Les his-
tòries de Marsé, l’adaptació de
Pau Miró, la direcció de Broggi,
la música de Sisa i un reparti-
ment encapçalat per Oriol Gui-
nart que va encarnar molt bé la
perplexitat i la innocència del
nen Ringo, un jove que explica
aventis força impossibles als seus
amics i que anirà creixent amesu-
ra que arriba el seu primer petó o

la mort del seu amic el tronat ca-
pità Blay, van aconseguir ahir a la
nit al Lliure, en el mateix espai
on Marsé ballava de jove quan
era la cooperativa obrera La
Lleialtat, crear una aventi nova,
bonica, emocionant, entranyable
i també fantasmagòrica, que va
acabar rebent una sentida ovació
dispensada per un públic entre el
qual hi havia molta gent aplau-
dint dreta.
L’obra es va ficar el públic a la

butxaca des del principi, perquè
quan els espectadors entren a la
sala del Lliure de Gràcia Sisa ja
està tocant transformat llavors
en Mario Visconti, líder de l’or-
questrina Sensación, que dispen-
sa melodies tan conegudes com
Perfidia, amb aquella lletra
Mujer si quieres tú con Dios ha-
blar, o comLamorena de la copla,
que el públic que entrava podia
ballar a l’escenari. I que la balla-
va. Un públic ballador que inclo-
ïa gent com el mateix Oriol Brog-
gi o Hermann Bonnín. Un ambi-
ent de revetlla, d’envelat, que va
posar el públic en l’atmosfera ne-
cessària i al qual va donar pas la
veu de Juan Marsé gravada evo-
cant el carrer Torrent de les
Flors de la seva època.Una evoca-
ció que aviat pren a escena elma-

teix Oriol Guinart, Ringo, que re-
corda que el que va passar va suc-
ceir famolts anys, “quan Barcelo-
na era menys versemblant que
ara però més real”.
Començarà la desfilada d’un

bon grapat de personatges del
món de l’imaginatiu Ringo,

d’aquest Ringo de pare desapare-
gut que té per amic el Tetas. Una
desfilada de personatges de la
Barcelona de postguerra com el
Capitán Blay, la Betivú, la Pe-
lirroja, l’inspector Galván, el se-
ñorito Conrado o la senyoraMir i
el seu intent de suïcidi sobre
unes vies per les quals el tramvia
no passa fa temps.
Un adolescent Ringo que es va

convertint en adult davant la mi-
rada dels espectadors per recrear
l’inesborrable univers articulat
per JuanMarsé a través de les se-
ves novel·les. Un món que no ha
tingut una sort excessiva en les
seves adaptacions cinematogràfi-

ques i que ahir a la nit sens dubte
va tenir molta més bona sort a
l’escenari del Lliure. Unes aven-
tures que arrenquen l’estiu de la
bomba d’Hiroshima, el 1945, ex-
tretes per PauMiró de cinc de les
grans obres deMarsé –Si te dicen
que caí, El embrujo de Shanghai,
Un día volveré, Rabos de lagartija
i Caligrafía de los sueños, més un
fugaç i divertit homenatge al
Pijoaparte d’Últimas tardes con
Teresa– i que ahir a la nit van evo-
car amb sensibilitat, amb força i
ambmolt d’encert una època ple-
na de vençuts, alguns fins i tot
amagats. Una època d’esperan-
ces truncades dels que creien

Lesaventis
deMarsé
emocionen
elLliure

Una gran ovació va acomiadar
ahir a la nit ‘Adiós a la infancia’

Oriol Guinart i Mar del Hoyo ballen davant Sisa en una escena d’Adiós a la infancia

Les cançons
interpretades per Sisa
es van barrejar amb
el món de Marsé
amb total naturalitat

El Lliure converteix en teatre les novel·les de Juan Marsé
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Interessant reflexió de Jordi Savall:
“Els músics són un museu vivent
de la nostra història musical”
#nitdeledicio

Acabo de ver a un hipster hablando
a través del auricular de un teléfono
fijo conectado por USB a un
teléfono móvil. #Implosión

Dejar el trabajo y a mi familia no ha
sido fácil, pero alguien tenía que
crear un foro en castellano dedicado
a Eminem como Dios manda.

Laura Fernández Escriptora

Alcanzada la palabra 54.937 de mi
próxima novela. Como diría
Weebey Ripley, el Genio de la
Lámpara, Allá vamos.

#tuitsdecultura Berta Bruna Editora
@bertabruna

Sebastià_Jovani Escriptor

que el règim franquista no podia
durar gaire. Un món de dones
que havien de realitzar tota me-
na de feines poc recomanables
per tirar endavant les seves famí-
lies.Unmónd’adolescents que in-
ventavenhistòries, aventis, de ve-
gades tan delirants com les de
Ringo, amb els cavalls dels apat-
xes per unes platges que Arizona
certament no té. Un món de pri-
mers petons, alcohol, tuberculo-
si, amors truncats i alguns potser
amb algun futur i molt d’humor
en què Sisa va introduir amb na-
turalitat el seu món particular
per aconseguir una obra obli-
gatòria.c

@Sebastia_Jovani
Carlo Padial Escriptor
@carlopadial@laura_fernandez

Salvador Sunyer, director de Temporada Alta, fotografiat ahir
AGUSTÍ ENSESA

J. BARRANCO Girona

TemporadaAlta ha abaixat el te-
ló i el resultat del festival, mesu-
rat per les xifres reeixides, sem-
bla haver estat un gran aplaudi-
ment: un 93,41% d’ocupació i
47.914 espectadors. Un augment
remarcable davant els 44.538 es-
pectadors de l’any passat tot i
que encara lluny dels 61.013 del
2011, quan van caure radical-
ment les funcions –eren 181 i ara
són 138– i el pressupost del festi-
val –encara avui és un 27% infe-
rior que llavors– a causa de la cri-
si i l’acabament d’un programa
de cooperació europeu. Una cai-
guda que va obligar el festival a
reinventar-se, i ho està aconse-
guint amb notable èxit.
I no només per l’augment

d’audiència, sinó per la creixent
internacionalització: si l’any pas-
sat ja va engegar un minifestival
Temporada Alta a Buenos Aires,
que continuarà aquest febrer,
ara a més firmaran un conveni
perquè espectacles catalans va-
gin de gira per tot l’Argentina. I
si el minifestival realitzat a Bue-
nos Aires incloïa el Torneig de
Dramatúrgia nascut fa tres anys
aTemporadaAlta, ara els hande-
manat també aquest torneig a
Madrid. Per si faltava alguna co-
sa, el festival s’alia amb la regió
francesa d’Alsàcia –la capital de
la qual és Estrasburg– per optar
a ajuts europeus. I, sobretot, el
director del festival, Salvador
Sunyer, vol insistir com a línia
de futur a convertir el certamen
en punt de trobada entre el tea-
tre europeu i el de l’altre costat
de l’Atlàntic.
Un Sunyer que, per cert, apun-

tava ahir a la roda de premsa de
valoració a Girona que creia que
el millor espectacle del festival
havia estat l’Orlando del
flamenc Guy Cassiers. I que va
subratllar, per finalitzar, que la
relació de Girona amb el teatre

ha de ser tot l’any, per a la qual
cosa han creat la Fundació La
Ciutat Invisible amb tres potes:
el Think tank, un laboratori
d’idees; el Club Ciutat del Tea-
tre, en el qual elsmateixos espec-
tadors creen activitats; i El Cer-
cle, punt de trobada entre el

món empresarial i la cultura.
Un bon any en definitiva mal-

grat que a Temporada Alta li ha
faltat un dels seus pilars: El Ca-
nal, el Centre d’Arts Escèniques
de Girona/Salt, just quan havia
obert la seva seu física gràcies a
fons europeus, fa un any que es-
tà congelat sense director
–abans el dirigia el mateix
Sunyer– i sense funcionar per
les interminables indecisions
dels ajuntaments de Girona i
Salt i la Diputació de Girona,
que formen el seu consorci. Per
sort, el Departament de Cultura
de laGeneralitat va donar aTem-
porada Alta els 200.000 euros

que anava a atorgar per a produc-
cions a El Canal perquè no es
perdessin. I ahir l’alcalde de Gi-
rona, Carles Puigdemont, vama-
nifestar la seva voluntat de do-
nar volum al projecte de Girona
Ciutat del Teatre –va explicar
que la Universitat de Girona, a
través de Francesc Ten, els
ajudarà en l’elaboració d’un full
de ruta– i va assegurar que des-
prés d’un diàleg entre les admi-
nistracions “que no ha estat sen-
zill” el projecte d’El Canal agafa
“velocitat de creuer” i la setma-
na vinent aprovaran el concurs
per a director del centre i el no-
menament d’un gerent.c

ROS RIBAS

Després d’un any
sense director, les
institucions afirmen
que reactivaran tot
seguit El Canal

Lesxifres

TemporadaAltavol serpuntde
trobadaentreEuropa i Iberoamèrica
El festival tanca amb un augment d’espectadors i un rècord d’ocupació

47.914 espectadors

93,41% d’ocupació

88 espectacles

138 funcions, de les
quals 29 han estat addicio-
nals a les programades
inicialment

20 espectacles interna-
cionals

27 estrenes absolutes

71 professionals d’11
països a la setmana de
programadors

12.289 assistents a les
activitats complemen-
tàries

265 treballs directes

2.278.719,49 euros
de pressupost, el 21% dels
quals ve de taquilles i el
26% de mecenes i patroci-
nadors. Les administra-
cions públiques aporten
el 53% del pressupost


