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Sílvia Pérez Cruz i Refree:
nou disc conjunt al Vida
La primera edició del festival Vida, que se ce-
lebrarà a Vilanova i la Geltrú del 3 al 6 de ju-
liol, comptarà amb la presència de Sílvia Pé-
rez Cruz i Raül Fernández, Refree, que hi pre-
sentaran el disc que estan preparant conjun-
tament. Se sumaran a les actuacions, ja
anunciades, de M. Ward i Mishima.

El millor circ contemporani
a l’Antic Teatre
L’Antic Teatre dedica la programació dels dos
pròxims caps de setmana al circ més actual i
trencador: la Companyia Animal Religion de
Quim Girón reestrena Indomador i la compa-
nyia Zirkusfrak de Jorge Albuerne presenta
Nomarramón. Els dos espectacles van ser
guardonats als premis Zirkolika.

Boadella, Arturo
Fernández i circ

amb animals
racionals

SANTI FONDEVILA

● Albert Boadella contra el te-
atre modern. El director català
autoexiliat a Madrid ha contrac-
tat com a protagonista Arturo
Fernández per fer de Don Gonza-
lo a Ensayando Don Juan. Boade-
lla, que firma el text, es basa en
la versió d’Eduardo Galán del
Tenorio de Zorrilla. Segur que no
és en va que Boadella ha escollit
un text que parla d’una directo-
ra que assaja el text de Molière
per demostrar la caducitat del
personatge i des d’una òptica del
teatre contemporani. Boadella
posarà el seu ull satíric sobre el
teatre modern amb un galant que
la sap llarga i per a qui Doña Inés
serà una chatina.

● Crim cultural. Escena Con-
temporánea, el festival de teatre
més avançat de la capital del reg-
ne, ha estat assassinat. L’estoca-
da ha vingut del govern autonò-
mic, que ha denegat l’ajuda que
donava des de fa tretze anys a un
festival que l’any passat va tenir
un 87% d’ocupació. El senyor
González, president de la Comu-
nitat amb polèmic pis a Marbella,
prefereix mantenir l’estrany Fes-
tival de Otoño en Primavera que
un cicle amb menys estrelles pe-
rò més combatiu, actual, modern
i de futur.

● Polèmica animalista. Unes
150 persones van protestar a Ma-
drid contra la llei que prohibirà
els espectacles amb animals (ir-
racionals, esclar) a Catalunya.
Una llei hipòcrita. Més enllà de la
polèmica, sobta que, en política,
tingui més rellevància la qüestió
animal que les precarietats dels
éssers humans sense feina, sense
casa, sense menjar. La norma no
diu res sobre els animals racio-
nals. Potser seria entretingut que
uns aturats fossin humiliats, de
forma joiosa, esclar, cobrant un
bon salari i amb seguretat social
inclosa, com a la Cúpula del Tro
de Mad Max 3.e

El traspunt

Juanjo Puigcorbé torna
al teatre 20 anys després

Juanjo Puigcorbé i Pere Ponce
s’enfronten a El crítico. Si supiera
cantar me salvaría, de Juan Ma-
yorga. L’obra, que s’estrena aquest
vespre al Teatre Borràs, suposa el
retorn de Puigcorbé al teatre.

LAURA SERRA

BARCELONA. Feia 20 anys que
Juanjo Puigcorbé no trepitjava un
escenari de teatre, des de Las amis-
tades peligrosas que va dirigir Pilar
Miró Teatre Condal el desembre del
1993, on interpretava un malvat se-
ductor al costat de Mercedes Sam-
pietro i Marta Calvó. Després van
venir dos anys de Villarriba y Villa-
bajo i el teatre se li va fer “incompa-
tible” amb els rodatges durant
molts anys. “No podia fer teatre co-
mercial –adverteix–. Sí que hauria
volgut rebre una oferta per fer una
producció de més curta durada, pe-
rò en vint anys no s’ha donat el cas”,
lamentava aquests dies. Puigcorbé
va fer pràcticament tota la seva car-
rera teatral a Barcelona, en bona
part amb la família del Teatre Lliu-
re, amb Espert i Flotats, i ja tenia ga-
nes de tornar al directe: “La carre-
ra l’he fet al teatre, la resta... és fei-
na”, diu convençut.

L’excusa per tornar li ha servit en
safata el brillant Juan Mayorga –ac-
tualment el dramaturg més enfei-
nat de l’Estat– amb una obra de do-
ble títol: El crítico. Si supiera can-
tar me salvaría. El contrincant a es-
cena serà Pere Ponce, un altre català

que freqüenta poc els escenaris
barcelonins (l’última vegada va
ser amb la cruixidora Pluja cons-
tant a La Villarroel, el 2010). Tots
dos van estudiar a l’Institut del
Teatre, han desenvolupat el gruix
de la seva carrera en la indústria
audiovisual madrilenya i coinci-
deixen per primer cop a escena a
partir d’avui –i durant sis setma-
nes– al Teatre Borràs.

L’obra és un bombó fet a mida
per a dos actors amb ofici. L’excu-
sa dramàtica és la visita d’un in-
tèrpret (Ponce) al seu crític de
capçalera (Puigcorbé) perquè
sospita que li dedicarà una mala
crítica i el vol convèncer del con-
trari. Teatre dins el teatre per de-
batre al voltant de l’art i, al capda-
vall, al voltant de “l’amor, el des-
amor, l’amistat, la soledat, el re-
coneixement, el menyspreu”,
enumera el dramaturg.

El crític és un misantrop soli-
tari, però alhora un personatge
ideal i idealitzat capaç de guiar,
com Pigmalió, la trajectòria d’al-
gú altre. L’actor és fràgil, però és
capaç de ferir si se sent atacat.
“Tots volem el respecte d’aquells
a qui respectem”, exposa Puig-
corbé. Per Mayorga, “els perso-
natges són dos enemics íntims
que han viscut l’un per l’altre, en-
cara que mai s’havien trobat”.
Són antagònics i a la vegada alter
egos. “No hi ha un duel més in-
tens que el que tens amb algú que
hauries pogut ser tu”, diu.e

Pere Ponce interpreta un actor a la recerca de l’aprovació del seu crític més admirat
(Juanjo Puigcorbé), que és, alhora, l’únic que no l’idolatra. GRUP BALAÑA

Coprotagonitza amb Pere Ponce una obra de
Juan Mayorga, un duel entre un actor i un crític teatral

que el professor del poble, avesat a
recitar Homer i ensenyar grec i lla-
tí, haurà de fer front a la imposició
del progrés. Entre els intèrprets hi
ha Ivan Benet, Montse Morillo, En-
ric Auquer i Albert Prat, i tots par-
len en català durant l’espectacle.
“L’obra original està escrita íntegra-
ment en anglès, així que utilitzar
dos idiomes hauria estat una traïció
a l’autor”, explica el traductor del
text, Joan Sellent. D’aquesta mane-
ra, es desenvolupa un joc dialectal
en què britànics i irlandesos s’adre-
cen en la mateixa llengua, però sen-
se saber desxifrar les paraules dels
opositors. Per diferenciar la parla
d’uns i altres, Sellent posa en boca
dels vilatans expressions pròpies
del català popular, mentre que els
soldats s’expressen en la forma es-
tàndard de la llengua.

Translations s’acosta a l’estruc-
tura d’una gran producció, amb un
repartiment de nou actors. “És una
obra de tota la vida, una història co-
ral amb deu personatges”, apunta
Utzet. Per al director, poder repre-
sentar un espectacle d’aquestes ca-
racterístiques suposa “una raresa
per als temps que corren”.e

FUGIR DE LA RUTINA
Mamen Duch, Marta Pérez,

Àgata Roca i Carme Pla
s’enfronten als 50. PERE TORDERA

Ofici
“La carrera
l’he fet al
teatre, la
resta... és
feina”, diu
Puigcorbé

Fragilitat
“Tots
busquem el
respecte
d’aquells a qui
respectem”,
afirma l’actor


