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Juanjo Puigcorbé en una escena d’El crítico al costat de Pere Ponce

BARCELONA Redacció

Els murs del castell de Montjuïc
seran l’escenari on, el juliol vi-
nent, La Fura del Baus reviurà
l’experiència del setge del 1714
des d’una mirada contemporà-
nia. La proposta de la companyia
catalana –la primera després de
molts anys, en la creació de la
qual participaran tots els seus di-
rectors– es titula MURS i serà
una de les apostes més destaca-
des del programa municipal del
tricentenari, el comissari del
qual és Toni Soler. En total, al
llarg de l’any es presentaran 172
actes de signe molt divers, des
d’exposicions com Ciutats asset-
jades, que es podrà visitar al
CCCB i que posarà l’accent en les
noves formes de setge que conti-
nuen patint algunes ciutats actu-
alment, fins a una trobada que, so-
ta el títol Ferran Adrià i la cuina

de la Barcelona del 1700, reunirà
al Liceu el creador d’El Bulli amb
JoanRoca i CarmeRuscalleda en-
torn de la cuina del segle XVIII.
Els beneficis d’aquest espectacle
aniran a parar al Casal dels
Infants.
El programa d’aquest 2014 co-

mençarà el dia 27 de gener amb
la primera conferència del cicle
Ciutat oberta, debat de Barcelona,
que dirigeix Judit Carrera al
CCCB i que, fins al 24 de març,
acollirà personalitats tan relle-
vants com Erri de Luca, Evgeny
Morozov, Bruce Begout, Josep
Maria Benet i Jornet, Marta
Segarra, Rafael Chirbes, Richard
Sennett i Kamila Shamsie. La
identitat Europa serà, per la seva
banda, el tema central d’un altre
cicle de debats que moderarà la
periodista Mònica Terribas al
CentreCultural del Born. Els par-
ticipants? Zygmunt Bauman,

Aleksandra Kania, Susan George,
Sakia Sassen, Sami Naïr i Orhan
Pamuk.
Sobre el paper, un altre dels

plats forts serà el circuit d’arqui-
tectura efímera al carrer que han
dissenyat l’arquitecta Benedetta

Tagliabue i el director de teatre
Àlex Ollé (La Fura del Baus),
amb instal·lacions artístiques i ar-
quitectòniques que proposen
una reflexió sobre els conceptes
d’identitat, llibertat i democrà-
cia. S’han convidat els arquitec-

tes Odile Decq, Peter Cook i Yael
Reisner, així com membres dels
estudis Grafton Architects, Ur-
ban-Think Tank, Anupama Kun-
doo i Urbanus, procedents del
Regne Unit, Suïssa, Irlanda, l’Ín-
dia i la Xina.
Una intervenció de Perejaume

alMNAC i una retrospectiva d’Ai
Weiwei a La Virreina Centre de
la Imatge (Mirall i martell); un
mosaic de Joan Fontcuberta a la
plaça d’Isidre Nonell amb milers
de fotografies capturades pels
ciutadans; un simposi internacio-
nal que vol reflexionar sobre els
drets lingüístics i la cohesió soci-
al en societats plurilingües, i un
concert de Jordi Savall al Liceu
(es titula De la guerra dels Sega-
dors a la pau d’Aquisgrà i recull
obres fonamentals d’aquest perío-
de), són altres de les activitats
més destacades de la commemo-
ració proposada des de l’Ajunta-
ment de Barcelona. El final de fes-
ta serà el piromusical de la
Mercè 2014.Una proposta artísti-
ca dirigida per Lluís Danés que
combinarà foc, projeccions audio-
visuals i elements escènics impac-
tants.c
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LaFuradelsBaus recrearà el setge
del 1714 ambulls d’avui aMontjuïc
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V
a ser Lorenzaccio,
Peer Gynt, el Paris
de La bella Helena o
el Vescomte de Val-
mont a Les amistats

perilloses. Va néixer al teatre i, as-
segura, “el teatre és l’únic que he
fet com a carrera, la resta ha estat
feina”. I malgrat aquesta afirma-
ció tan rotunda, feia 20 anys que
Juanjo Puigcorbé (Barcelona,
1955) estava allunyat dels escena-
ris. Fins que fa un any hi va tor-
nar en un duel escènic amb Pere
Ponce: El crítico, de JuanMayor-
ga, dirigida per Juan José Afon-
so. Una obra que ja ha fet tempo-
rada a Madrid i ha anat de gira
per tot Espanya, i que des
d’aquesta nit fa tornar Puigcorbé
als escenaris barcelonins, al tea-
tre Borràs, on estarà fins al 2 de

març. “Torno a casa teatralment
parlant, i vull continuar amb
aquesta tònica, fer teatre a Barce-
lona i a Catalunya, continuar
amb la meva carrera”, diu.
Puigcorbé explica que si es va

allunyar del teatre va ser perquè
va començar a rodar sèries que
no li deixaven temps. Només po-
dia encarar obres amb períodes
d’explotació curts, com les dels
teatres públics, però els teatres
nacionals senzillament no el van
cridar. I quan, fa poc més d’un
any, va rebre la trucada per prota-
gonitzar El crítico, va creure que
era el moment de tornar. Espe-
cialment perquè, recorda, “se-
gons lameva opinió JuanMayor-
ga (a qui fa poc van donar el pre-
miNacional deLiteraturaDramà-
tica per l’obra La lengua en peda-
zos) és l’autor per excel·lència,
en aquests moments, en llengua
castellana, amb moltes obres i

adaptacions de clàssics, amb
obres seves portades al món del
cinema en pel·lícules com En la
casa (per François Ozon) i el més
representat internacionalment”.
“Ésunhome essencialista, bus-

ca l’arrel del teatre”, continua
dient, i en aquesta obra, afirma,
“s’enfronten dues maneres de
veure el teatre”: el misantròpic i
insubornable Volodia, el crític
teatral a qui l’actor dóna vida,
s’enfronta amb un autor, Scarpa
(Pere Ponce), “que té certa com-

plaença amb el públic i acon-
segueix èxit d’audiència i crítica,
però no té el beneplàcit d’aquest
crític que és el millor”. De
manera que, explica Puigcorbé,
després d’una nit d’estrena en
què veu que el crític no ha sortit
gaire convençut de la funció, l’au-
tor el buscarà a casa seva. Per
convence’l, si cal fent l’obra per a
ell sol.
Per Pere Ponce –que l’autor

descriu com “un seductor dins i
fora de l’escena, tot i que a més
en escena és perillós, com un àn-
gel que descobríssim ambuna na-
valla a lamà” i que ja havia prota-
gonitzat fa una dècada una de les
obresmés internacionals deMay-
orga, Himmelweg–, els personat-
ges d’El crítico “estimen el teatre
des de dues actituds diferents.
L’obra és un cant d’amor al tea-
tre, a la seva vivència”. Però tam-
bé parla de la vida. De la felicitat.

Com diu Juan Mayorga, Vo-
lodia i Scarpa es barallaran sobre
què és el teatre per cadascú, però
també entorn de la vidamateixa i
entorn de les seves pròpies vides,
sobre el que volien ser. “Parlen
d’amor i solitud, d’agraïment i de
menyspreu, de companyia i de
solitud. Així descobrirem que no
són només autor i crític, són dos
enemics que han viscut l’un per a
l’altre, barallant-se i abraçant-
se”. Són, explica, “com la trobada
entre un ésser humà i una altra
possibilitat d’aquest ésser humà,
i no hi ha cap duel tan gran com
amb aquell que podríem haver
estat si haguéssim pres una altra
decisió”. Per això, acaba, “en
cadascú de nosaltres hi ha un
Volodia i un Scarpa. L’obra parla
de teatre, però el que hi ha en joc
són les grans i petites preguntes
del viure i la fragilitat de l’ésser
humà”.c
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L’editorial Anagrama anuncia el
llançament d’una col·lecció en
català que portarà el nom de
Llibres Anagrama. Fins al mo-
ment, el segell tenia la col·lecció
Anagrama-Empúries, en què pu-
blicava els títols estrangers tra-
duïts al castellà amb la seva edi-
torial alhora que en garantia la
sortida en català amb Empúries.
Els primers títols a aparèixer a
Llibres Anagrama són Una set-
mana de vacances, de Christine
Angot (traducció d’Anna Casas-
sas), La millor oferta, de Giusep-
pe Tornatore (per Josep Ale-
many); Barbablava, d’Amélie
Nothomb (per Ferran Ràfols) i
Ampliació del camp de batalla de
Michel Houellebecq (traduït
per Francesc Rovira).c

Després d’un any
de gira per Espanya,
l’obra dirigida per
Juan José Afonso fa
cap al teatre Borràs

La Virreina Centre
de la Imatge revisarà
la trajectòria del
dissident del règim
xinès Ai Weiwei

L’editorial
Anagramacrea
una col·lecció
encatalà

L’actor torna a l’escenari al costat de Pere Ponce a ‘El crítico’ de JuanMayorga

Puigcorbé,vintanysdesprés


