
Anoteu aquesta data a la vostra
agenda de forma ben destacada,
perquè es tractarà sens dubte
d’una fita històrica: 25 demaig
del 2014.No; no ho dic pas pen-
sant en el que tots esteu pen-
sant ara: per als catalans que
s’estimin de debò el seu teatre
clàssic, fins i tot els resultats
d’unes eleccions europees po-
den semblar una banalitat si es
comparen amb la possibilitat
de compartir una estoneta amb
tres il·lustríssims noms de la
nostra escena que fa jamolt de
temps que no són entre nosal-
tres. Però que ara, i gràcies a la
col·laboració d’un altre clàssic
català per sort encara ben viu
que s’ha prestat a fer demèdi-
ummitjançant la seva escrip-
tura –nimés nimenys que el
mestre Benet i Jornet, altra-
ment conegut comenPepitu–,
es disposen a compartir amb
nosaltres aquest teatrer vespre

electoral. Tot i que cal dir que
també el capvespre pot resul-
tarmolt joiós, si us deixeu caure
pel Born: el cicle Encontros fi-
nalitza precisament amb aques-
ta trobada tan especial, l’única
de la sèrie que no ha estat escri-
ta per l’autor portuguèsHélder
Costa. I per celebrar-ho com
cal, us trobareu una festamu-
sical animada per les cançons
que ens cantaran un grapat dels
actors que han passat pel cicle
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Al·leluia, el gran teatre català ha ressuscitat!

RAMON OLIVER

al llarg d’aquestes setmanes.
I ara, centrem-nos ja en el trio

de luxe ambquè Sílvia Ferran-
do –que assumeix un copmés
les funcions de presentadora i
directora de l’acte– tindrà l’ho-
nor de xerrar aquest diumen-
ge. Quantsmesos portem amb
Pitarra amunt i Pitarra avall
per culpa del cicle que està de-
dicant al seu talent còmic el
TNCdeXavier Albertí? Però,
comque els esperits sónmolt
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capritxosos, a l’hora de reen-
carnar-se, Pitarra, en lloc de
posar-se sota la pell d’Albertí,
ha triat el cos d’un altre gran
gamberro del nostre teatre,

l’actor Oriol Genís. I això li
permetrà a Albertí fer reali-
tat un vell somni, i convertir-
se en la més tràgica de totes
les nostres grans tràgiques,
Margarida Xirgu en perso-
na (ho sentim per ella, però
Núria Espert haurà d’espe-
rar el pròxim torn). I com que
aquí tot està capgirat, Mer-
cè Arànega (quan vol, també
ella ben tràgica) es dedicarà
aquest cop a matar el llop per
la Terra Baixa enfundada en
la personalitat d’Àngel Gui-
merà. Es recomana l’assistèn-
cia a tots els nostres creadors
escènics: vés a saber quan es
tornarà a produir un fenomen
teatral com aquest!

Albertí, Aràgena i Genís adopten la personalitat de tresmites de la nostra escena.


