
32

cultura 
DILLUNS, 2 DE JUNY DEL 2014 ara   

Adéu a Ot, el Bruixot

“El seu humor té un 
punt d’absurd, 

de màgic i de real”

Sóc subscriptor de Cavall Fort des del primer núme-
ro. M’agraden molt les tires còmiques, és el primer 
que em miro, i les de l’Ot, el Bruixot especialment. 
D’en Picanyol també m’agrada una sèrie que va fer 
d’un nàufrag. El dibuix que fa no és abstracte ni tur-
mentat. Té una línia molt clara, perfilada, que pro-
vé de l’escola belga. El seu humor té un punt d’ab-
surd i de màgic, però no s’ha d’oblidar l’element re-
al, que també hi és present. Per exemple, la relació 
que el personatge té amb la seva dona té punts 
molt versemblants que recorden una parella, 
l’amor, el desamor... 

És una llàstima que en Picanyol hagi jubilat el 
personatge. L’altre dia vaig llegir-ho i al principi em 
vaig pensar que es jubilava ell, però per sort només 
ho fa l’Ot, el Bruixot. Sembla un acudit. 

PEP ALBANELL  
❊  
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Del 6 al 8 de juny l’ARA ofereix un 
volum amb 100 tires del personatge

❊ ❊ ❊
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Perquè tots hem sigut nens
se en el món de la seva infància i la 
de tres nois en una deliciosa mostra 
de creació que mereix una llarga 
trajectòria als escenaris. Aquellos 
días azules és un espectacle d’alquí-
mia en què la combinació de músi-
ca, poesia i text serveix un especta-
cle gairebé per a tots els públics, ex-
cepte per als que no vulguin adme-
tre que un dia van ser nens.  

No seria el mateix sense la versa-
tilitat dels tres intèrprets que actu-
en, canten i toquen instruments 
amb una frescor i simpatia que s’en-
comana ràpidament. Aquellos días 
azules no té un fil argumental sinó 
que barreja aleatòriament cançons 
nostrades (divertida versió de Pa-
raules d’amor en anglès), poemes 
populars i records que podrien ro-

mandre a la memòria de qualsevol 
persona, passats pel filtre de Marc 
Artigau. I això vol dir que, malgrat 
tocar llocs comuns, l’autor i director 
toca la fibra i ens sorprèn: com en 
la història de terror o amb el poema 
“més important de Catalunya”. 

Referents literaris i populars 
Treuen el cap a l’espectacle Macha-
do, de qui agafa el títol, Joan Alco-
ver, J.V. Foix, Josep Maria de Sagar-
ra… i referents populars com Mas-
sagran, Astèrix, Tintín i Don Meli-
tón. Com als còctels, l’encert està en 
les mesures i, quan són a la coctele-
ra, servir-los amb la gràcia i el talent 
que mostren els intèrprets. Si fos 
programador, compraria Aquellos 
días azules.e
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La infància és un paradís 
perdut i en tant que per-
dut només ens queda la 
traïdora memòria per re-
cordar-lo. És l’únic terri-

tori on el futur home serà realment 
lliure i genuí abans que la necessitat 
de fer-se gran i l’obligació de no fer 
criaturades el deformin per sempre. 
Marc Artigau ha decidit capbussar-

Dramaturgs i superherois

d’una creativitat dramàtica que neix 
al marge dels circuits oficials de la 
cultura. No només per desídia, de 
vegades és simplement per fugir de 
la censura”. 

Si no comptés amb el suport de la 
cultura pública, l’existència de la 
dramatúrgia contemporània seria 
encara més agònica, encara que 
aconsegueixi crear una escena esta-
ble precària. És la lluita permanent 
per compensar els notables dese-
quilibris entre els diferents països 
i les seves polítiques de suport a la 
cultura.  

El teatre, experiència efímera 
La crisi només ha subratllat aques-
tes diferències, ha marcat clares 
fronteres entre Sud i Nord, i entre 
Est i Oest. Aquesta crisi ha generat 
dos tipus d’autors: els que fugen de 
la seva cultura per prosperar com a 
creadors en un altre país, i els que 

s’apunten a la resistència interna i es 
nodreixen del sofriment per escriu-
re les seves obres. 

Els trenta comitès de lectura (un 
per idioma) de la Maison Antoine 
Vitez actuen contra la tendència a 
l’abstracció de les cultures nacio-
nals. “Si hi hagués una xarxa europea 
d’entitats similars seria més fàcil 
que la dramatúrgia europea con-
temporània s’alliberés d’un mercat 
que ha dictat la mort de l’edició te-
atral –explica Laurent Muhleisen–. 
L’única sortida per als autors és 
aconseguir que estrenin la seva obra. 
Oblidem que el teatre és paraula es-
crita, però amb una especificitat que 
gairebé mai es té en compte quan ar-
riba l’hora de ser traduïda. El teatre 
és una experiència efímera. No per-
met, com la literatura, la relectura. A 
l’escenari, o es comprèn a la prime-
ra el que es diu o el significat es perd 
per sempre per a l’espectador”.e

El TNC va convidar Laurent Muhleisen, de la Maison Antoine Vitez, 
perquè parlés del paper de la dramatúrgia contemporània. CRISTINA CALDERER
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“Les dones i els homes que escriuen 
obres de teatre no són superherois”. 
Amb amabilitat, Laurent Muhlei-
sen, director artístic de la Maison 
Antoine Vitez, atura qualsevol uto-
pia: des de la cultura no es podrà re-
vertir la progressiva brutalització 
d’Europa. Convidat pel TNC per 
parlar sobre el paper de la drama-
túrgia contemporània en la redefi-
nició dels seus paradigmes sociopo-
lítics, Mulheisen és un realista crí-
tic: “La responsabilitat dels autors 
és tocar el costat feble, acusar, po-
sar-se al capdavant de la denúncia i, 
des la seva experiència personal, po-
sar de manifest les disfuncions 
col·lectives de la societat europea”. 

Europa és un ens cultural que es 
va reconèixer com a tal segles 
abans que se signessin els Tractats 
de Roma. La promoció de l’autoria 
teatral europea, l’objectiu pel qual 
treballa la Maison Antoine Vitez, 
és només una versió organitzada 
de la circulació espontània del tea-
tre per Europa des dels grecs fins 
a l’actualitat, passant pel teatre eli-
sabetià i la Commedia dell’Arte. 
“La identitat europea –diu, con-
vençut–, el seu imaginari col·lec-
tiu, no serien el que són sense la 
circulació d’autors i obres”. 

Muhleisen contempla aquesta 
construcció cultural col·lectiva des 
del text. “El text és l’origen de tot”. 
Una paradoxa: en el temps d’inter-
net són entitats i festivals dedicats a 
l’autoria teatral (La Mousson d’Été 
de Nancy, Galata Perform d’Istan-
bul, Fabula Mundi Playwriting Eu-
rope, la Sala Beckett, entre d’altres) 
els que treballen de manera activa 
en l’intercanvi de l’escriptura tea-
tral. “És una tasca feta amb genero-
sitat, potser anàrquica, però im-
prescindible per mantenir el flux 
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