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Conflictes  
A ‘Geografia’ 
una mestra es 
veu immersa 
en un embolic 
corrupte 

El millor de  
Joan Vinyoli  

a la revista  
‘El Procés’

●● Imprescindible. M’arriba al cor-
reu electrònic el número V de la re-
vista contracultural El Procés. És 
una iniciativa que va començar fa 
dos anys i que ha simultaniejat les 
edicions en paper i digital en alguns 
números, com l’últim (de moment 
només digital però pròximament en 
paper), dedicat àmpliament al poe-
ta Joan Vinyoli en una delicada, en-
tusiasta i molt completa contribució 
al seu coneixement i reconeixe-
ment. El Procés admet que està adre-
çada a petites minories –una mane-
ra d’evidenciar com l’autèntica cul-
tura no traspassa mai els límits dels 
petits cenacles subterranis–, però el 
cert és que aquest número pot inte-
ressar a grans minories, i de fet ho 
hauria de fer. 

● La persona darrere l’autor. L’ho-
menatge, aliè a la commemoració ofi-
cial Any Vinyoli, té la gran virtut de 
recollir testimonis d’amics i col·le-
gues del poeta que escriuen sobre la 
seva relació, acompanyats d’un inte-
ressantíssim gruix d’il·lustracions 
que inclou correspondència i poemes 
manuscrits. Hi apareixen Albert Vi-
nyoli, Feliu Formosa, Vicenç Altaió, 
Isona Passola, Miquel Desclot, Lluís 
Urpinell, Francesc Parcerisas, Salva-
dor Oliva, Artur Sagués... La mirada 
de tots ells sobre la persona, no no-
més sobre l’obra, ens apropa a la figu-
ra de l’autor. Hi ha un article que 
m’agrada especialment perquè par-
la d’un poema especial. L’article és de 
Josep Maria Fonalleras, i parla sobre 
Sunt lacrimae rerum, dedicat a Joan 
Petit i Margarida Fontseré. Si el gruix 
de la revista està dedicat a Vinyoli, 
m’agradaria destacar la recuperació 
d’una entrevista que Narcís Comadi-
ra va fer a J.V. Foix, així com un arti-
cle sobre les admirables i eloqüents 
accions de l’activista Nuria Güell. 

● Espanya, líder contra la cultu-
ra. El ministre Cristóbal Montoro 
no vol abaixar l’IVA de les arts escè-
niques. Sembla que segueix enfadat 
i convençut que els artistes són d’es-
querres, i els castiga. Sense gaires es-
perances, lliurem una informació 
sobre aquest impost a Europa, ara 
que hi ha eleccions europees, perquè 
quedi clar que no només som líders 
en atur sinó també en la penalització 
de la cultura. A continuació, la llis-
ta del percentatge d’IVA cultural en 
altres països de la UE, sense comen-
taris. Noruega: 0%. Suïssa: 2,5%. 
Bèlgica: 6%. Holanda: 6%. Grècia: 
6,5%. Alemanya: 7%. França: 5,5% 
(2,1 % les 140 primeres representa-
cions). Irlanda: 9%. Finlàndia: 10%. 
Itàlia: 10%. Portugal: 13%. Espanya: 
21%. Vostès mateixos.e
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El TNC se suma al 
debat de les ‘Fronteres’  

nal, s’hauria considerat art. Però ho 
feia per perpetuar la memòria”. Els 
protagonistes del seu muntatge, 
Santa Cecília de Borja a Saragossa, 
són dos professors d’universitat que 
han de catalogar aquest fresc medi-
ocre que va passar a tenir valor quan 
va ser destrossat. Spregelburd eleva 
l’anècdota i reflexiona sobre les “ca-
tegories” i els “buits”, les coses que 
no sabem com definir.      

Europa, la presó dels rics? 
Alícia Gorina dirigeix el text de 
Falk Richter, titulat Frontex en re-
ferència a l’agència europea que 
controla les fronteres. L’obra re-
trata un matrimoni (Genís i Bata-
lla) que viu reclòs en una comuni-
tat a canvi de la promesa de segure-
tat i felicitat. El referent real és Ce-
lebration Community, una ciutat 
de luxe que gestiona Walt Disney i 
on els ciutadans són clients. Rich-
ter mostra “la fal·làcia de la Unió 
Europea”, explica Gorina. Aquesta 
distopia apocalíptica posa en evi-
dència com “hi ha una força fosca 
i invisible que manté el ciutadà 
aclaparat i arriba a afectar la seva 
intimitat”.        

La moral i l’evasió d’impostos 
Lluïsa Cunillé dibuixa a Geografia 
“un mapa moral sobre el fenomen 
de la corrupció”, diu Albertí, l’ana-
litza en l’àmbit sociopolític, indivi-
dual i cultural. Una parella (Boixa-
deras i Lambert) s’endú bitllets de 

500 euros frontera enllà. La 
qüestió no és només què supo-
sa en l’aspecte legal, sinó també 
la culpa que genera en la còmpli-
ce. “És una mestra que es veu 
immersa en un entramat del 
qual no és responsable tot i que 
se’n sent culpable, sent que ha 
creuat una frontera interior”, 
diu el director, Xavier Martínez. 
Cunillé s’aprofita de personat-
ges de la mitologia clàssica (Ari-
adna, Teseu, Sísif) per teixir la 
història i reivindicar fronteres 
culturals perdudes.e

Roser Batalla i Oriol Genís, ennegrits per a l’obra 
de Falk Richter. FRANCESC MESEGUER 

L’espectacle planteja, amb tres obres curtes, 
dilemes sobre art, benestar i corrupció 

TEATRE

L’encàrrec de Teatre Nacional devia 
ser així: ¿podries escriure una obra a 
partir de la idea de frontera, per a 
màxim quatre actors i d’uns 40 mi-
nuts de durada? La trucada venia del 
director, Xavier Albertí, que vol que 
cada temporada seva s’organitzi en-
torn d’un eix temàtic (el d’enguany, 
la frontera). Els que van respondre 
són dramaturgs molt llunyans, tant 
geogràficament com teatralment, 
però tots tres noms incontestables: 
l’argentí Rafael Spregelburd, l’ale-
many resident a la Schaubühne Falk 
Richter i la catalana Lluïsa Cunillé.  

El resultat de l’experiment –en 
cartell des d’avui fins al 8 de juny– 
és un únic espectacle titulat Fron-
teres en què se succeeixen un dar-
rere l’altre els tres textos. Quatre 
actors estan al servei de l’obra: Jor-
di Boixaderas, Oriol Genís, Roser 
Batalla i Lina Lambert. El muntat-
ge aborda unes fronteres físiques 
i reals i, darrere seu, la discrimina-
ció, la culpa, la vergonya, l’art o 
l’espoli. 

L’eccehomo i els límits de l’art 
El dramaturg i director Rafael Spre-
gelbud no pot evitar esbossar un 
somriure quan recorda com Cecilia 
Jiménez va restaurar l’eccehomo de 
Borja: “Va ser un acte d’amor. Si ho 
hagués fet per destruir l’obra origi-
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El Romea rescata l’última perla del teatre argentí
vol presentar el seu promès i és 
imprescindible mantenir a ratlla 
–o amagat, si cal– el noi.  

Aquell primer esquetx va anar 
creixent i es va convertir en una 
obra que va fer gira per petites sa-
les argentines. Ja fa tres anys que 
es manté en cartell al Camarín de 
las Musas. Part de la companyia 
s’ha quedat allà –Banfield Teatro 
Ensemble és un col·lectiu d’una 
vintena d’artistes amb un volum 
de producció important– i una 
altra part ha aterrat a Barcelona, 
la primera ciutat fora de l’Argen-
tina on van actuar, en un bolo al 
Festival Ulls el 2011. 

El Romea mantindrà la nova 
disposició a tres bandes, amb el 
públic molt a prop d’uns actors 
excepcionals. “Vull que el públic 
se senti com quan vas a visitar la 
família i comencen a barallar-se, 
així d’incòmode”, afirma el di-
rector. El boig n’és en gran part el 
culpable, un personatge inadap-
tat que demostra, amb una bar-
reja de lucidesa i innocència, que 
en la vida quotidiana tot sovint la 
veritat està vetada.e

Gabriel Beck és el 
boig del títol i una 
de les novetats 
del repartiment 
juntament amb 
Carlos Rosas (el 
pare). EFE / A. DALMAU

La tragicomèdia El loco y la camisa 
va ser una de les petites grans sor-
preses de la temporada passada. Pe-
tita, perquè només es va poder veu-
re en cinc funcions a La Villarroel. 
Gran, perquè la companyia argenti-
na Banfield Teatro Ensamble era 
una total desconeguda als escenaris 
catalans i va causar sensació. El Te-
atre Romea recupera ara aquell 
muntatge i li dóna l’oportunitat de 
fer temporada durant quatre set-
manes, fins al 8 de juny, aprofitant 
el buit que ha deixat a la cartellera la 
suspensió de la tercera reposició 
d’Incendis per l’embaràs de la seva 
protagonista. 

El loco y la camisa és un especta-
cle que arriba directament des l’un-
derground porteny. L’espectacle va 
néixer fa cinc anys com un esquetx 
dels que improvisen cada cap de set-
mana al cafè teatre del complex cul-
tural que regenta la companyia a 
Banfield (a 16 quilòmetres de Bue-
nos Aires). Els protagonistes de l’es-
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pectacle són una família que té la 
pega de tenir un fill que pateix un 
tipus de desviació, el que per la 
societat seria una bogeria: “Té la 
compulsió de dir sempre la veri-
tat –diu el director, Nelson Va-
lente–. Salvant les distàncies i els 
talents, seria com Hamlet, que es 
fa el boig per poder desemmasca-
rar la veritat”. L’espectacle se si-
tua en un dia especialment crític 
per a la família, quan la filla els 


