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Surt a la llum l’erotisme
censurat de ‘La colmena’
Camilo José Cela va censurar durant la redac-
ció de La colmena passatges amb relacions
lèsbiques i amb trobades de clients amb pros-
titutes. Ahir la Biblioteca Nacional d’Espanya
va treure de l’armari aquesta versió descone-
guda del llibre. Es podria publicar el 2016 co-
incidint amb el centenari de l’autor.

Rècord per a l’obra
damunt paper de Picasso
L’aquarel·la Composició amb minotaure es va
convertir dimarts al vespre en l’obra sobre pa-
per més cara de Picasso. Va ser adjudicada per
12,5 milions d’euros a la subhasta d’art im-
pressionista i modern de la casa Sotheby’s.
Pertanyia al llegendari marxant i col·leccio-
nista d’origen polonès Jan Krugier.

Toni Albà es mira el món
‘Bufonant’ al Principal

Bufonant de Toni Albà és un dels
espectacles de la programació del
Latino Teatre del Teatre Principal.
Fins al març també podran veure
muntatges de Guillem Albà & All
The In Orchestra i Eduard Biosca.

ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. Crear un espectacle
diferent en cada funció. Aquest és el
repte que s’ha posat Toni Albà amb
Bufonant, el muntatge amb què diu-
menge desembarca Latino Teatre,
la sala petita del Teatre Principal de
Barcelona. “És com si el públic for-
més part de l’equip. Convido els es-
pectadors a gaudir d’aquest repte
amb mi”, va dir ahir Albà sobre el
paper crucial que hi jugaran els es-
pectadors. Bufonant dura una hora
i quart, però només té fixats els deu
primers minuts, una misteriosa tru-
cada telefònica que sona quan ha
passat una hora de funció i un altre
esdeveniment al final.

Les regles del joc que proposa Al-
bà als espectadors són les següents:
el públic rep una pàgina de diari
quan entra a la sala i el número de
personatges que improvisarà l’actor
dependrà dels temes que hi ha al di-
ari i de l’estira-i-arronsa amb la pla-
tea. L’argument de Bufonant parteix
d’un actor que ha de guanyar una
subvenció i que necessita l’ajut del
públic. A vegades, “els personatges
han de fer cua”, explica.

El bufó, subratlla Albà, és el per-
sonatge que “se’n fot” de les coses.
“Defugiré el mal gust, però si s’es-
cau, al bufó se li permet fer tot”, afe-
geix. A Bufonant, Albà treballarà a
tomba oberta, sense el marge que va

tenir quan es va posar dins la pell del
rei Joan Carles a La família irreal.
“Allà em preparava dia a dia els te-
mes d’actualitat sobre la monarquia
i la política que anaven sorgint. Aquí
no ho puc fer. Només puc fer un bon
escalfament i obrir la ment, no pen-
sar en res quan surto a l’escenari.
Començo fent la primera cosa que
sento que em diu el públic”, explica.
L’origen de l’espectacle es remun-
ta a les xerrades sobre creació tea-
tral que Albà ha fet en els últims
anys, en què explicava com desen-
volupar els temes a partir d’una idea
i un full en blanc. Bufonant va sorgir
“per casualitat”, quan Albà va notar
que als espectadors “els inquieta
molt” com es creen els espectacles.
“Qualsevol obra que el públic aca-
ba veient ha patit moltes reescrip-
tures i reestructuracions abans
d’estrenar-se”, recorda.

De la ràdio al teatre
L’espectacle d’Albà romandrà en
cartell fins al 30 de març i s’alterna-
rà en dos espectacles més. Demà co-
mencen les funcions de Marabunta,
l’espectacle de clown, música en di-
recte i cançons pròpies de Guillem
Albà & The All In Orchestra. El 15 de
febrer Eduard Biosca arribarà a la
sala amb El pensador de barra lliure,
protagonitzat pel senyor Bohigues,
el personatge que interpreta en el
programa radiofònic Versió RAC1,
amb Toni Clapés. “Quan fas un es-
pectacle convencional pots arribar
a un de nou i manternir-t’hi”, diu Bi-
osca. “La improvisació té alts i bai-
xos, però quan bull, és inigualable”,
assegura l’humorista sobre el joc
d’improvisar a l’escenari.e

Toni Albà amb un exemplar del Butlletí Oficial de l’Estat a la mà en
una escena de Bufonant, el seu últim espectacle. PERE TORDERA

L’actor improvisarà diferents personatges
a partir d’un diàleg amb el públic

‘El moviment del cavall’
Publicada en italià el 1999, El mo-
viment del cavall acaba de ser tra-
duïda al català a Bromera. Un ins-
pector d’hisenda genovès arriba a
la Sicília de finals del segle XIX per
recaptar els impostos agrícoles
que s’exigeixen als terratinents.
Descobreix una xarxa de corruptes
que defrauden l’Estat, però ell vol
aconseguir els diners com sigui.

no podia deixar de mirar el mar, re-
cordant els seus viatges. La deixava
embarassada i se’n tornava a anar.
Durant la llarga absència del marit,
quan hi havia un temporal, la dona
es tancava a l’habitació amb una
manta al cap, atemorida. Sis anys
després de jubilar-se, l’avi del meu
avi es va empeltar del terror que
sentia la seva esposa. Montalbano
no vol acabar així”.

A l’hora de comentar la seva hipe-
ractivitat creativa, Camilleri va par-

lar clar: “L’escriptura no té res a
veure amb la inspiració. És siste-
màtica. Escric cada dia com una
ballarina que practica els seus
exercicis. El meu ofici s’escapa en
qualsevol moment. Mentre par-
lo amb vosaltres, penso en la no-
vel·la que ara escric. Quan acabo
el llibre el deixo reposar un
temps: cal que fermenti com un
bon vi. L’envelliment del text és
corregir-lo i tornar-lo a corregir.
Així i tot, el nucli de la novel·la ja
hi és, en la primera versió”.

La màquina no s’atura
Ara mateix, les últimes novel·les
que han estat traduïdes de Cami-
lleri són La joven del cascabel
(Destino) i El moviment del cavall
(Bromera), publicades en italià el
2009 i el 1999, respectivament.
Pau Vidal, que n’ha traduït una
vintena de títols per a Edicions
62, ultima El joc de miralls, que
arribarà a les llibreries el 3
d’abril. “És un cas bastant canye-
ro, potser el més fort de tots.
Aquests últims anys, Camilleri
està més desinhibit, i aquí s’ocu-
pa de l’incest”, diu Vidal.e

Novetat
Edicions 62
publicarà
el 3 d’abril un
nou cas del
comissari, ‘El
joc de miralls’


