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S’exposa el telegrama que va 
declarar la Primera Guerra Mundial
Els milions de morts i la caiguda d’impe-
ris de la Primera Guerra Mundial van co-
mençar amb un simple telegrama. El 28 de 
juliol del 1914 les autoritats sèrbies van re-
bre el breu document postal amb un ulti-
màtum i una amenaça de guerra per part 
de l’Imperi Austrohongarès. Va ser una 

manera tan poc habitual en la diplomàcia 
de l’època, que Belgrad va dubtar de la se-
va autenticitat. El document es pot veure 
en l’exposició amb què Sèrbia recorda el 
centenari del conflicte i dóna la seva visió 
–de víctima– de la tragèdia. La majoria de 
documents s’exposen per primera vegada. CULTURA

Augmenta  
el trànsit al  

‘pont aeri’ teatral

sar Martínez, director de comunica-
ció de Focus–. Algunes produccions 
ja les pensem perquè després tinguin 
vida a Madrid. Si creus que funciona-
rà, surt a compte fer la traducció i els 
canvis de repartiment”. Els canvis 
d’actors sempre són per col·locar-hi 
cares conegudes: a Qui té por de Vir-
ginia Woolf? va ser Emma Vilarasau 
per Carmen Machi. “Donen molta 
importància als caps de cartell i a la 
gent famosa de la tele”, coincideix 
Oriol Broggi. També passa a la inver-
sa, d’allà cap aquí: La ratonera d’Aga-
tha Christie que es podia veure al Te-
atre Amaya canviarà de cares per 
aterrar a l’Apolo.     

Paradoxalment, la crisi ha donat 
a Focus l’oportunitat de guanyar 
quota de mercat a Espanya, perquè 
hi ha menys empreses amb capaci-
tat de fer gires. La caiguda de l’ofer-
ta de produccions grans també ha fet 
que coprodueixin més amb empre-
ses privades espanyoles i importin 
títols. Les companyies mitjanes, en 
canvi, com La Perla 29 i la Heartbre-
ak Hotel d’Àlex Rigola, només s’atre-
veixen a fer el salt a Madrid si els em-
para un teatre afí. “Arriscar-te a anar 

a un teatre comercial pot ser la mort, 
per a nosaltres –diu Broggi–. Amb 
experiències com les d’Animalario 
et pots enganxar els dits”.  

Històricament ha sigut més fàcil 
que viatgin els talents individuals: 
els actors –perquè a Madrid hi ha 
més indústria audiovisual, i la fama 
televisiva dels intèrprets pot obrir 
la porta a produccions teatrals cata-
lanes– i directors estrella –aquesta 
temporada fan estada a Madrid Llu-
ís Pasqual, Carme Portaceli, Oriol 
Broggi, Josep M. Mestres, Àlex Ri-
gola, Sergi Belbel, Xavier Albertí, 
etc.–. La facilitat d’intercanvi tam-

LAURA SERRA 
BARCELONA 

Ja és possible anar a dinar a 
París i tornar a ser a casa a 
l’hora d’anar al llit, però en-
cara no es pot assistir a una 
estrena teatral a Madrid 

–de fet, ni tan sols a Girona– i tornar 
a dormir a casa amb AVE, ni avió. 
Tanmateix, vivim una temporada en 
què sembla que és innecessari. La 
cartellera madrilenya està atapeïda 
de produccions catalanes, que ja han 
passat o passaran pels teatres barce-
lonins (El crèdit, Burundanga, El po-
licía de las ratas, La violación de Lu-
crecia, Julio César, El cabellero de Ol-
medo, etc.). I a la inversa: del Paral·lel 
a la plaça Urquinaona, els nostres te-
atres programen un degoteig inces-
sant d’espectacles de factura madri-
lenya (El crítico, Más sofocos, El prin-
cipito, El Brujo, Conversaciones con 
mamá, etc.).  

L’escena catalana i la madrilenya 
mantenen tradicionalment una es-
treta relació laboral que funciona per 
cicles, apunta el crític teatral Santi 
Fondevila. La situació actual, però, 
no és només fruit de casualitats sinó 
la confluència de diversos factors. El 
més conjuntural és la crisi de pro-
ducció i de públic, que ha urgit tea-
tres i empreses a buscar coproduc-
tors i espais per rendibilitzar les pro-
postes. “Sens dubte: ja no podem fer 
res sols. Necessites aliances de tot ti-
pus. Però no serveixen només per 
poder fer un espectacle a nivell eco-
nòmic, també és fructífer a nivell ar-
tístic”, diu el director Lluís Pasqual, 
citant la trobada entre la Joven Com-
pañía Nacional de Teatro Clásico i la 
Kompanyia del Lliure a El caballero 
de Olmedo.   

Barcelona i Madrid ja no s’autoa-
basteixen. “Hi ha mercat, però no hi 
ha oferta de produccions, i hem 
d’aprofitar aquest forat –explica Cé-

La crisi i la regeneració d’estils afavoreixen el tradicional 
transvasament entre les escenes de Barcelona i Madrid 

Reportatge

bé depèn de “les persones que hi ha 
als equipaments”, apunta el direc-
tor del TNC, Xavier Albertí, i es po-
dria citar aquí Mario Gas, Pere Pi-
nyol, Josep Maria Pou, Pasqual, etc. 
Un cartell, al final, depèn del conei-
xement, l’entorn, els contactes i les 
afinitats personals de qui programa. 
“Jo a Madrid m’he trobat companys 
de viatge i també autèntics impre-
sentables darrere d’institucions pú-
bliques incapaços de mantenir la se-
va paraula, i això diverses vegades i 
en etapes diferents. Les companyi-
es madrilenyes estan en una situa-
ció més precària”, opina Rigola.  

Finalment, Xavier Albertí encara 
apunta un altre motiu pel qual es pot 
explicar el trànsit dens en el pont ae-
ri teatral, i és una certa regeneració 
estilística del teatre madrileny que 
l’està transformant en essència, i 
que farà que arribin aquí aquestes 
propostes i directors –l’exemple 
més clar és Miguel del Arco, en car-
tell al Lliure– que connectin amb el 
públic català més teatrer.  
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XXAVIER ALBERTÍ 

DIRECTOR DEL TNC 

“Madrid està fent un canvi 
de paradigma de la seva 

tradició teatral” 
 
“Som en un moment de relació es-
plèndid. La crisi ens ha portat a tots 
a rendibilitzar més els projectes i fer 

Coproducció 
“Ja no podem 
fer res sols, 
necessitem 
aliances de 
tot tipus”,  
diu Pasqual

Oferta  
Focus vol 
“aprofitar  
el forat”:  
“Hi ha mercat 
però no hi ha 
produccions”

El principito, 
una producció 
de La Abadía al 

Lliure. ROS RIBAS 
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‘Lliures o morts’ es 
converteix en un còmic
El fenomen editorial de novel·la històrica 
Lliures o morts, de Jaume Clotet i David de 
Montserrat –ha venut 15.000 exemplars–, 
surt dijous en versió còmic. Mariano de la 
Torre i Víctor García donen vida, a les vinye-
tes, a l’heroi desconegut Ermengol Almill, que 
va lluitar a la Guerra de Successió.

12.500 persones al Sónar 
Reykjavík i Estocolm
Doble sold-out del Sónar en les dues cites nòr-
diques d’aquest hivern, a Reykjavík (8.900 
entrades) i Estocolm (3.600 asistents). Les 
dues cites paral·leles, que van tancar ahir, són 
un aperitiu de la cita barcelonina, amb les ac-
tuacions de Jon Hopkins, Bonobo, James 
Holden i Evian Christ.

Isabel-Clara Simó:  
“La literatura és inútil”

 
Isabel-Clara Simó no té intenció 
d’abaixar el ritme creatiu. Tota 
aquesta gent (Edicions 62), el seu 
nou recull de contes, és el cinquè lli-
bre que publica durant els últims 
tres anys. I ja prepara nova novel·la.

JORDI NOPCA  
BARCELONA. Després d’Homes 
(2010), l’últim llibre de contes 
d’Isabel-Clara Simó fins al recent 
Tota aquesta gent, l’escriptora ha 
donat a conèixer novel·les per a 
adults (Els invisibles, 2013) i no-
vel·les juvenils. A la impactant Un 
tros de cel (2012) explicava la histò-
ria d’una adolescent xinesa que 
després d’arribar a València era 
forçada a fer de prostituta per com-
prar la seva pròpia llibertat. També 
recentment Simó ha publicat teatre 
(La visita, 2012) i un llibre de poe-
mes (El conjur, 2009). Amb Tota 
aquesta gent, l’autora ha deixat “el 
calaix buit, net com una patena”. 

El recull està dividit en tres parts, 
que tenen en comú “l’arrossegar de 
peus de la xarxa dels perduts, se-
gons deia el gran poeta Joan Vinyo-
li”. Dit d’una altra manera: “Tots els 
personatges són uns infeliços i uns 
fracassats, viuen patiments quotidi-
ans que estan a l’abast de tots nosal-
tres”. A la primera part, que porta 
per títol el mateix que el del llibre, el 
lector hi trobarà trenta narracions 
brevíssimes, connectades pel pre-
sent, però protagonitzades per per-
sonatges que no tenen res a veure 

entre ells. Hi ha, per exemple, la 
descripció –molt gràfica– d’un nai-
xement, el dia a dia d’una portera, la 
queixa d’un cambrer a qui acaba de 
deixar la parella i una noia que es 
posa a fer una novel·la després de la 
visita d’un escriptor a l’institut. “Jo 
els veig com petits monòlegs: m’en-
cantaria que algú els portés a esce-
na –reconeixia Simó–. Els contes 
passen ara i parlen de gent corrent. 
Hi ha el meu estat d’ànim sobre l’ac-
tualitat, però mai no he volgut ser 
didàctica. Per mi, la literatura és in-
útil, no és una eina per presumir da-
vant les amistats: la seva única fun-
ció és produir plaer estètic d’una 
manera semblant al plaer que pro-
dueix escoltar una simfonia”.  

Dit això, l’escriptora valenciana 
reconeix que els seus llibres perme-
ten observar les últimes quatre dè-
cades de la societat que l’envolta: 
“Sóc una autora d’ulls cap enfora. 
Sempre m’ha agradat ficar el nas als 
llocs. He fet periodisme durant 
molts anys, i encara tinc la sensació 
que de vegades faig cara d’article. 
L’escriptor perfecte és aquell que 
sap combinar introspecció i obser-
vació. M’agradaria que en el meu cas 
fos així”. Després de la trentena de 
monòlegs breus hi ha vuit narraci-
ons més. Totes són recents, excepte 
una, La rialla d’Èdip, escrita a la dè-
cada dels 60. “Ja treballo en la prò-
xima novel·la –avança–. Serà la re-
lació entre un fotògraf jove que s’en-
amora del seu professor de llatí a  
Nova York”.e

L’escriptora, nascuda a Alcoi el 1943, ha publicat més de quaranta títols 
des del seu debut, És quan miro que hi veig clar (1979). DANIEL GARCIA-SALA

‘Tota aquesta gent’ reuneix monòlegs breus 
de personatges actuals, corrents i infeliços

coses conjuntament, un fet que s’ha 
de celebrar, perquè el diàleg és es-
sencial en la cultura. Al mateix 
temps, crec que coincideix amb un 
espai de renovació del públic de Ma-
drid, un públic que encara pensa 
que el teatre que es fa a Barcelona el 
pot ajudar a fer aquest canvi de pa-
radigma cap a estètiques més mo-
dernes, i això s’ha valorat moltíssim. 
Hi ha una nova fornada de directors 
a Madrid que agafen el teatre des 
d’una altra embranzida ideològica. 
No és un diàleg de sords, hi ha pro-
jectes interessants. Cada vegada els 
públics són menys diferents perquè 
les tradicions teatrals estan canvi-
ant i són més homogeneïtzables 
amb el teatre que s’està fent a Euro-
pa. Penso que és enriquidor i bo, 
sense que això impliqui cap renún-
cia a una cosa que Madrid ha tingut 
la sort de tenir, que és una tradició 
viva de teatre clàssic espanyol.  
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LLLUÍS PASQUAL 
DIRECTOR DEL LLIURE 

“Que els artistes siguin  
catalans a Madrid  

no es té en compte” 
 
“D’intercanvi d’artistes individuals 
n’hi ha molt més ara que mai, per-
què a Madrid hi ha més cinema i te-
levisió, i hi ha moltíssims actors. A 
fer aliances m’hi vaig acostumar a 
París i ho he fet sempre. La motiva-

ció més gran és que la gent pugui 
veure actors que, d’una altra ma-
nera, no podria. Diferències? El 
públic de Madrid és un alt per-
centatge més entusiasta. Aquest 
any la Compañía Nacional de Te-
atro Clásico té tres directors ca-
talans de quatre espectacles que 
faran. Si fes el mateix amb la pro-
gramació del Lliure no estic segur 
que la gent fos tan generosa.  Que 
els artistes siguin catalans allà no 
s’ho prenen de cap manera, no ho 
tenen en compte”.   
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ORIOL BROGGI  

DIRECTOR DE LA PERLA 29 

“Per a una estructura 
com la nostra no és tan  

interessant ni rendible” 
 
“Hi ha una relació comercial, la 
normal i bona. Companyies com 
La Perla s’adonen que a Madrid 
corren més diners, hi ha més am-
bient de cort, però tinc la sensa-
ció que no treballen ni més ni mi-
llor que nosaltres, i per a nosal-
tres és difícil instal·lar-nos-hi, 
fins i tot encaixar en un teatre. 
Per a una estructura com la nos-
tra, ara veiem que no és tan inte-
ressant ni rendible, no és or tot el 
que lluu. A vegades fa més il·lusió 
que res més. He treballat a Ma-
drid i diria que estem més còmo-
des aquí. Jo no m’hi he sentit ex-
cessivament bé. Crec que no ser 
una capital estatal és bo per al 
nostre tipus de teatre”. 
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ÀLEX RIGOLA 

DIRECTOR DE HEARTBREAK H. 

“El públic és igual  
d’intel·ligent, culte, 

obert o tancat de mires” 
 
“L’anar i venir dels espectacles 
hauria de ser la normalitat; el 
problema és que el sistema que 
tenim muntat és molt deficitari 
i només hi ha dos centres de pro-
ducció potents. Hi hauria d’haver 
més coproductors en altres capi-
tals i no hauria d’importar la pro-
cedència dels artistes, com passa 
a França. [L’intercanvi] té a veu-
re amb els programadors públics, 
amb la crisi i la necessitat d’aba-
ratir costos; no hi ha una sola raó, 
com tampoc l’IVA no és l’únic 
culpable de la caiguda del públic. 
Jo, quan sóc a La Abadía, em sen-
to com a casa. I trobo que el pú-
blic és igual d’intel·ligent, culte 
obert o tancat de mires. Les va-
riacions de públic depenen de 
l’oferta, de l’aprenentatge que se 
li ha ofert. Sevilla passa la mà per 
la cara a Barcelona i Madrid en 
art performatiu”.e

UNIR DUES COMPANYIES 
La Kompanyia del Lliure 

comparteix escenari amb la 
Joven Compañía de Teatro 
Clásico, primer a Madrid i 

després a Barcelona. ROS RIBAS 

Espectadors  
“Cada vegada 
els públics 
són menys 
diferents”, 
explica Xavier 
Albertí

Bicefàlia 
Per Rigola, “el 
problema és 
que només hi 
ha dos centres 
de producció 
potents”
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