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Xavier Marcé, escollit  
nou president d’Adetca
El gestor cultural Xavier Marcé serà el presi-
dent de l’Associació d’Empreses de Teatre de 
Catalunya (Adetca) fins al 2017. Marcé, que és 
vicepresident de la productora Focus, substi-
tueix així Daniel Martínez, que és president de 
la mateixa empresa i havia ostentat el càrrec 
d’aquest òrgan sectorial 17 anys. 

Els Monty Python se 
separaran definitivament
Els Monty Python oferiran les seves deu últi-
mes actuacions aquest juliol al O2 Arena de 
Londres, després de 30 anys de silenci. Micha-
el Palin ha assegurat que, després, els còmics 
seguiran “cadascú el seu camí per separat” i ha 
descartat una gira mundial. Tot i això, filmaran 
l’actuació i es veurà als cinemes. 

Àlex Rigola triomfa amb ‘2666’ 
a la Schaubühne de Berlín

vegada el cel cau serà aquí. El mun-
tatge ha perdut una hora des de la 
seva estrena a Barcelona el 2007. 
Minuts perduts entre prescindir de 
descansos i ajustar lleument el text 
a les noves necessitats. Una altra 
llengua, altres actors, un altre con-
text cultural i històric, i un director 
que segueix descobrint nous mati-
sos en l’obra de Bolaño que el por-
ten a eliminar i incorporar frag-
ments. Els paral·lelismes entre els 
cinc llibres són cada vegada més 
sorprenents, com contemplar la 
lluentor d’estrelles mortes.  

El muntatge és conegut i està in-
tacte el seu impacte dramàtic des de 
la primera escena, encara que hi ha 
detalls –tons, temps, accents– que 

delaten subtils diferències. Fins 
i tot hi ha parts, com la que tan-
ca l’obra (la reconstrucció bio-
gràfica de Benno von Archimbol-
di, el brillant MacGuffin que Bo-
laño s’inventa per parlar del 
mal), que adquireixen una nova 
brillantor, potser perquè és la 
més propera a l’experiència i la 
memòria dels actors i els espec-
tadors alemanys. Es nota la dure-
sa de la consciència quan van 
destapant totes les etapes de la 
vida d’un home –en la millor tra-
dició del Bildungsroman– que 
viu en primera persona l’ascen-
sió i caiguda del nazisme i la guer-
ra per després desaparèixer rere 
la ficció d’un nom inventat.e 

El muntatge alemany inaugura el Festival de Nova Dramatúrgia

L’espectacle, que en català es va estrenar al Grec 2007, compta amb 
els actors de la companyia del mític teatre berlinès. GIANMARCO BRESADOLA

Crònica

JUAN CARLOS OLIVARES 
BERLÍN 

FIND és l’acrònim de Fes-
tival Internacional de 
Nova Dramatúrgia. En-
tre els noms propis que 
empaperen la façana 

corba de la Schaubühne (el fantàs-
tic cinema Universum de Mendel-
sohn) s’hi llegeix: Àlex Rigola. El 
2666 de Roberto Bolaño inaugura 
el festival. Encara que no es pot 
qualificar d’estrena absoluta: el 
2010 s’hi va presentar una lectura 
de la dramatúrgia de Pablo Ley. 

El públic que ocupa la vorera del 
Ku’damm amb una copa de vi a la 
mà gaudeix –com només els ale-
manys saben fer i apreciar– del re-
gal d’un càlid i assolellat dia d’abril. 
En una taula entre tantes, Rigola, 
aparentment tranquil, acompa-
nyat per Max Glaenzel i Albert 
Faura. Quan sigui l’hora, veurà la 
funció des de la sala, com sempre. 
Han estat setmanes d’assajos llargs 
i intensos, d’endinsar-se amb el 
temps en contra en la complexa 
idiosincràsia de la companyia que 
ara dirigeix Thomas Ostermeier. 
Cada intèrpret, un potent àcid cre-
atiu que cal controlar per treure el 
millor d’aquesta perillosa substàn-
cia. Rigola compara la seva entrega 
amb la dels esportistes d’elit. Són 
24 hores dedicats a la sagrada mis-
sió social de ser actor. A prop s’hi 
passeja Florian Borchmeyer, el 
dramaturg de la Schaubühne i res-
ponsable de la traducció alemanya. 
A ell es deu que Bolaño no soni es-
trany en alemany, com els poemes 
de Leopoldo María Panero que ha 
escollit per al programa de mà. Una 
oportuna nota recorda la seva mort 
durant els assajos. En braços, la se-
va filla vestida de flamenca, amb un 
d’aquells vestits que es compren a 
les botigues de records de la Ram-
bla. La normalitat d’una societat 
que es relaciona amb la cultura 
amb envejable familiaritat. 

Quan els espectadors surtin, 
quatre hores més tard, Berlín serà 
freda i fosca com només ho poden 
ser les ciutats alemanyes. Si alguna 
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01-04. Caps de 
marbre del 
Mestre de 
Cabestany de la 
portalada de 
Sant Pere de 
Rodes. 
D’esquerra a 
dreta, 
provenen del 
Museu d’Art de 
Girona, del 
Fitzwilliam 
Museum, de la 
col·lecció 
Oleguer 
Armengol 
Junyent i d’una 
altra col·lecció 
privada. F. MELCION 

05. 
Reconstrucció 
de la portalada 
de Barrachina. 
ADELL I GISPERT I J. 

BARRACHINA

El MNAC juga la 
Champions dels 
estudis del Romànic
Al segle XII, la inauguració de les 
pintures d’una església era “un es-
deveniment”, explicava ahir Ma-
nuel Castiñeiras sobre els promo-
tors i els intermediaris de l’art ro-
mànic, el tema central del tercer 
Congrés Internacional d’Art Ro-
mànic que el MNAC acollirà des 
de dilluns fins dimecres. El fet que 
el museu organitzi aquesta cita 
juntament amb la prestigiosa Bri-
tish Archaeologial Association de 
Londres –Castiñeiras n’és el coor-
dinador– reflecteix l’afany de Pe-
pe Serra, el director del museu, 
perquè la pinacoteca “ocupi i re-
cuperi una posició de centralitat 
en el tema medieval”, va dir el di-
rector. “És el museu de referència 
europeu – va subratllar– i un dels 
més importants del món”. L’orga-
nització del congrés, que té el su-
port del programa Romànic obert 
de La Caixa i el departament de 
Cultura i del programa d’actes del 
Tricentenari, ha suposat dos anys 
de feina. De les 70 ponències que 
es van presentar se n’han selecci-
onat 22. La majoria del centenar 
de participants són estrangers i 
provenen d’arreu d’Europa, dels 
Estats Units i de Rússia. Per Serra, 
el congrés també representa una 
oportunitat excel·lent per expor-
tar el potencial intel·lectual del 
museu i també les seves col·lecci-
ons medievals.

Congrés internacional
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