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BARCELONA Redacció

La cantant nord-americana
Beyoncé va protagonitzar ahir
al matí una insòlita manio-
bra musicomercadotècnica en
anunciar i poc després posar a
la venda el seu nou àlbum, titu-
lat Beyonce, i únicament ad-
quirible de moment de forma
digital a iTunes.
El cinquè disc d’estudi de

l’estrella afroamericana conté
14 noves composicions i 17 ví-
deos. En un clip en el seu per-
fil d’Instagram anunciava de
matinada la notícia, i més
tard, en un comunicat de la
discogràfica Sony –la major
amb la qual grava la sevamúsi-
ca– assegurava: “Veig la músi-
ca... és molt més del que sen-
to”, justificant així el gran
nombre de vídeos inclosos a
l’àlbum.En lamateixa nota, so-
bre la manera en què s’ha po-
sat a la venda el disc (que se-
gons la discogràfica és perquè
l’aficionat se’n pugui formar
una opinió abans que ho facin
els crítics), la cantant reco-
neix: “No volia publicar lame-
va música com ho he fet fins
ara.M’avorreix. Volia que sor-
tís a la venda quan estigués
acabat, directament de mi per
als meus fans”,
Beyoncé (l’únic concert es-

panyol de la qual està anun-
ciat per al 24 de març al Palau
Sant Jordi de Barcelona), tam-
bé compositora, productora i
directora, ha comptat amb
molts col·laboradors, com el
seu marit Jay Z, Justin Tim-
berlake, Timbaland o Pharrell
Williams. Les temàtiques de
les cançons giren al voltant
de l’amor, la pèrdua, la por, la
ràbia, l’honestedat, l’alegria,
la sexualitat o la confiança en
un mateix.
El doble CD/DVD físic de

Beyoncé es posarà a la venda
per l’imminent Nadal.c

Beyoncé, en plena acció

Adiós a la infancia

Música: Jaume Sisa
Dramatúrgia: Pau Miró sobre
textos de Juan Marsé
Direcció: Oriol Broggi
Lloc i data: Teatre Lliure de
Gràcia (11/XII/2013)

JOAN-ANTON BENACH

Tot comença en una pista de ball.
La mateixa pista de ball de la co-
operativa La Lleialtat que Juan
Marsé va freqüentar molts diu-
menges de la seva adolescència i
que des del desembre del 1976 és
l’escenari del Lliure de Gràcia.
Avui, abans de començar la fun-
ció teatral, els qui vulguin tenen
unsminuts per ballar al so de l’or-
questrinadeRicardo Solfa: sobre-
tot, pasdobles i boleros dels anys
quaranta i cinquanta del segle
passat. Retirats els balladors, co-
mença Adiós a la infancia, l’evo-
cació de les aventures de Ringo,
àlter ego del nenMarsé, amb tex-
tos i personatges de l’obra literà-
ria de l’escriptor, dramatitzats
per Pau Miró, amb música de
Jaume Sisa i direcció d’Oriol
Broggi.
Entre els llibres de JuanMarsé

que no he llegit hi ha Caligrafía
de los sueños, del qual sembla que
provenenmolts fragments litera-
ris del muntatge teatral, segons
m’informa, amb una insistència
sospitosa, un benvolgut col·lega.
Vet aquí un buit que m’agradarà

corregir, per bé que ara mateix
no impedeix afirmar que la qua-
litat de l’escriptura d’Adiós a la in-
fancia no es pot posar en qüestió,
atès que el contingut de l’obra,
retrat impressionant d’una trista
postguerra barcelonina, ha estat
supervisat pel mateix Marsé. A
partir, però, d’aquesta certesa,
tota la resta sembla que trontolla
una mica.
Trontolla en primer lloc l’inte-

rès objectiu del relat, a causa,
principalment, de la ingenuïtat
excessiva de tota una primera
part en què Ringo (Oriol Gui-
nart) tendeix a identificar-se
amb els herois i mites de la seva
adolescència. Com gairebé sem-
pre, el teatre assassina la imagina-
ció que la novel·la ha fet volar po-
tent i acolorida, i aquí s’imposa-
va, crec, més cautela en la trans-
posició de gèneres. L’espectacle
s’afebleix també per culpa de
l’esmicolament de les situacions
seleccionades.
En alguns casos hi ha una gran

prodigalitat en la reiteració de la
identitat dels personatges, potser
inevitable per tal que l’especta-
dor retrobi el fil del fragment.
Les reaparicions del Mariner
(Jordi Figueras) són, en aquest
sentit, com un malson redun-
dant, no pas d’interpretació. Per
sort, no sempre és així, i l’aventu-
ra que viuen Ringo i el Capità
Blay (Xicu Masó) és, per exem-
ple, undels episodismés ben aca-
bats que ofereix l’espectacle.
El trinxamentde lamatèria pri-

mera del muntatge literari, que
ben bé es pot considerar un ho-
menatge a Juan Marsé, penso
que no l’ha sabut relligar prou bé
el directorOriol Broggi, demane-
ra que, en conjunt, es detecten
massa dispersions i fugues que
restenatractiu almuntatge. Espe-
ronat, potser, per l’èxit obtingut
en el fellinià 28 i mig, possible-
ment no va calcular prou bé que
la llibertat de què va gaudir en
aquella festa teatral a la Bibliote-
ca de Catalunya, ara, al Lliure, el
director de La Perla 29 no la tin-
dria, obligat a cenyir-se a unes
històries perfectament tancades
per l’autor i pel dramaturg. D’al-

tra banda, la tendresa que Broggi
ha inoculat a l’espectacle, i que,
en principi, sembla un element
positiu, ha contribuït a un alenti-
ment general del relat fragmen-
tat. És una lentitud que fa un pèl
massa allargassada i fatigosa la re-
presentació (dues hores). Tot i ai-
xò, les cançons de Sisa, molt ben
ubicades i cantades, són tendres
punts i a part que s’agraeixen. A
suprimir, una boirosa projecció
videogràfica sense cap sentit.c

Les cançons de Sisa,
molt ben ubicades
i cantades, són
tendres punts i a part
que s’agraeixen
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“Allen en estado químicamente puro y perfecto”
Luis Martínez - El Mundo
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L’estrella avança inesperadament la sortida
del seu nou àlbum només a iTunes

iBeyoncé


