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Divertidacontrovèrsia
CRÍT ICA DE TEATRE

Galeries de Barcelona Inauguracions recents

Liceistes i cruzados

Autor: Frederic Soler, Pitarra
Director: Jordi Prat i Coll
Lloc i data: Sala Tallers. TNC
(16/V/2014)

JOAN-ANTON BENACH

Després d’assistir a les repre-
sentacions de L’esquella de la
torratxa i d’El cantador, lamen-
tablement malgirbada la sego-
na, l’evocació de la millor comi-
citat de Serafí Pitarra (1839-
1895) acaba de produir-se amb
l’espectacle Liceistes i cruzados.

Com els dels altres dos, el mun-
tatge s’ha pogut veure a la sala
Tallers del Nacional amb la fu-
gacitat, no sé si gaire raonable,
d’un sol cap de setmana.Magní-
fica il·lustració de l’acalorada
controvèrsia ciutadana que a
mitjan segle XIX hi hagué en-
tre els partidaris del Teatre del
Liceu, tot just acabat de cons-
truir, i els del Principal, és a dir,
els addictes al Teatre de l’Hos-
pital de la Santa Creu i Sant
Pau, Liceistes i cruzados ha es-
tat objecte d’una posada en es-
cena de Jordi Prat i Coll feta
amb intel·ligència, agilitat i un
gran sentit de la claredat exposi-

tiva, al capdavant d’una compa-
nyia dotada, això sí, d’impor-
tants suports professionals.
Amb una fórmula intermèdia

entre la lectura dramatitzada i
una aplicació obedient de les
acotacions originals de l’autor,
Prat ha aconseguit una desfila-
da d’enorme vivacitat dialècti-
ca dels batalladors enfrontats a
la comèdia. Sempre presents,
asseguts en una filera de cadi-
res al fons, mai no són del tot
aliens a l’acció, al contrari del
que passa en les imitacions del
realisme èpic, tan freqüents dar-
rerament. Els que no actuen, so-
len llegir o demostrar amb una
eloqüent expressivitat el que
diuen els contrincants. I, en no
haver-hi mutis, els qui acaben
una discussió retornen al seu

seient amb gestos ben visibles
de satisfacció o d’enuig.
Aquesta permeabilitat entre

els còmics, quan són actius o
passius, fluïdifica la diversió i
crea les escletxes i ocasions
més propícies per a les inser-
cionsmusicals. Aquestes han es-
tat triades i mesurades per
Andreu Gallén, el qual les inter-
preta al piano amb una autori-
tat i sensibilitat reconeguda de
musicals anteriors. Sovint, Ga-
llén és un personatge més i, per
descomptat, qui dóna les entra-
des al fragments operístics que
canten Anna Moliner i, més ex-
tensament, Jordi Vidal, quasi
sempre aplaudit al final de cada
intervenció. Tenen també una
actuació destacada, entre d’al-
tres, Pep Sais, Camilo García,
Oriol Guinart i un tumultuós
histriònic, Jordi Banacolocha,
el qual, amb la sordesa del seu
personatge, Senyor Lluneta,
desferma contínues riallades; a
ell, a més, cruzado abrandat,
aferrat a la tradició, li pertoca

de qualificar de fabricantets la
nouvinguda burgesia que ha go-
sat competir amb el Liceu con-
tra el teatre de sempre.
Després de la digna funció

que uns hàbils aficionats van
fer de L’esquella... i que, supo-
so, continuaran fent tant com
puguin, crec que fóra poc cohe-
rent amb el propòsit de rehabili-

tar Pitarra que Liceistes i cruza-
dos hagués nascut i mort amb
només tres funcions. Penso que
la imaginació de Xavier Albertí,
director del TNC, hauria de pas-
sar a l’atac per poder divulgar
com esmereix el vigorós espec-
tacle de Prat i companyia.c

Aparició invasiva (2012), guaix i llapis de Pere Joan

El director del TNC
ha de passar a l’atac
per divulgar com
es mereix aquest
vigorós espectacle

PereJoandesplegadibuixos i
variacionsa lanovagaleriaMCAM
Alex Pallí Vert contraposa aN2 traços pictòrics i esquemes digitals

JUAN BUFILL
Barcelona

La primera exposició individual
dePere Joan en una galeria priva-
da de Barcelona es va inaugurar
dimecres passat i és també la pri-
mera exposició temporal de la no-
va galeria MCAM (Maria Costa-
freda Art Management). Així
doncs, la bona notícia és doble:
obre una nova galeria d’art actual
–en un local que reforça la zona
del carrer Enric Granados i vol-
tants com a nou eix de les gale-
ries d’art contemporani a Barce-
lona– i es presenta una nova face-
ta d’un dels dibuixantsmés origi-
nals de la seva generació, que
fins ara havia considerat que el
seu principal mitjà d’expressió
era l’àlbum de còmic i no tant
l’exposició d’obres originals.
Nascut a Palma el 1956, Pere

Joan és conegut pel seu dibuix
solt, fluid, ideal per evocar mons
canviants, aquàtics, aeris o sim-
plement dinàmics i mutants. Una
mica entre J.G. Ballard, Zygmunt
Bauman i les riberes de la Medi-
terrània. Va rebre el premi a la
millor obra de l’any que atorga el
Saló Internacional del Còmic de
Barcelona pel seu àlbumMi cabe-
za bajo el mar (1991), i el seu úl-

tim llibre 100 pictogramas para
un siglo (XX) (Edicions de Po-
nent) és una de les novetats del
Saló d’aquest any.
L’exposició està a l’altura del

que es podia esperar. El dibui-
xant assaja aquí un nou mitjà
d’expressió. Diferents quaderns
de dibuixos monogràfics es des-
pleguen en forma de mosaic, es

converteixen en instal·lació de di-
buixos. Se n’exposen per prime-
ra vegada dues instal·lacions de
setanta originals cada una, titula-
des Baldufa negra i HeLa. En to-
tes dues la qüestió fonamental és
el ritme gràfic, el desenvolupa-
ment de variacions a partir d’un
tema figuratiu. També és notable
l’ús del llapis com si fos tinta, que
aconsegueix un efecte de traç i to
negre, no gris.
Però fora d’això, es tracta

d’obres molt diferents. A la pri-
mera, predominen lesmasses ne-
gres i arrodonides sobre fons
blancs, i es desplega unamena de
coreografia de petits personatges
que es relacionen entre si. Els és-
sers humans apareixen gairebé
com si fossin taques amb rostre o
com si es tractés de notes musi-
cals en espais oberts. El primer
dibuix de la sèrie Baldufa negra
va ser inspirat per una foto de
premsa del Tribunal Constitucio-
nal espanyol. L’impuls del dibui-
xant balear va ser convertir
aquesta solemnitat anacrònica
en una coreografia lleugera.
Més reducció s’observa en la

sèrie HeLa, que es refereix a la
clonació de cèl·lules. El tema és
la parella de masses que evoquen
cèl·lules en relació i transforma-

ció, però aquestes formes com-
pactes, fibroses o amb tendència
a la dispersió també podrien evo-
car diferents motius.
Dels dibuixos en color desta-

quen els de la sèrieAparició inva-
siva, el tema de la qual és una es-
pècie d’anell o atol fantasma que
apareix per tot arreu: el mar, un
edifici, fins i tot un diari on totes
les lletres tipogràfiques i figures
fotogràfiques han estat substituï-
des per signes com anells. Aques-
ta forma s’inspira en la d’una rara
illa fluvial del riu Paraná, forma-
da per sedimentació a partir d’un
vaixell naufragat. Pere Joan la va
descobrir en el curs d’una estra-
nya expedició cultural que va re-
latar al seu llibre El aprendizaje
de la lentitud.
Altres sèries bones de gaudir,

sempre entre la llibertat surrealis-
ta i la immediatesa del pop, són
les titulades Nassots, Ocellots,
Grans caps visitables i el quadern
Sobre hombres y croquetas.
Maria Costafreda Art Manage-
ment. Mallorca, 194, principal 1a.
Fins al 13 de juny.

Alex Pallí Vert. LamostraBig Da-
ta &More no és d’art digital, sinó
de pintura influïda per les pautes
i distorsions pròpies de la tecno-
logia digital. En sèries com Siste-
ma operatiu iAlgoritme pixelitza-
ció i en obres com Vanitas, Pallí
contraposa o superposa el traç
gestual pictòric amb l’estètica del
píxel. Les distorsions gestuals fí-
siques, fluides i humanes oferei-
xen accidents i descobriments
més significatius i suggestius que
les formes tecnològiques.N2 Ga-
leria. Enric Granados, 61. Fins al
13 de juny.c

ARQUEBISBAT DE TARRAGONA
Anunci de licitació de contracte del centre
parroquial de SantaMaria de Bonavista

Es comunica que està obert el període de licitació del contracte per a l'execució
de les obres definides al projecte executiu del Centre Parroquial Santa Maria
de Bonavista. Les bases del procediment i la documentació corresponent estan
disponibles a l'apartat Contractació de la pàgina web de l'Arquebisbat
de Tarragona. La presentació de les proposicions finalitza el dimarts 3 de juny
de 2014, a les 14:00 hores.

Més informació:
www.arquebisbattarragona.cat

contractacio@arqtgn.cat
T. 977 251 659, ext. 333, de11 a 14 h.

Palau 100

Anna Netrebko

Soprano
Dimecres, 17 de desembre de 2014 — 20.30 h

Més informació:

Taquilles del Palau de la Música

Tel. 902 442 882

taquilles@palaumusica.cat
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