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La literatura
entra
al parc
temàtic

RAFAEL

Tapounet

El 25 de maig obrirà
les portes un gran
complex d’oci
dedicat a Dickens

E ls parcs temàtics són, a més
dels centres comercials, el
gran tema del nostre temps.

La representació definitiva d’un
món en el qual la ficció, l’espectacle
i el consum han substituït de totes
totes la veritat, la història i el con-
text. Creguin-me, en la hipòtesi poc
probable que els superpoders d’Al
Gore aconsegueixin finalment sal-
var el planeta, l’investigador que
d’aquí a 300 anys vulgui tenir una
idea exacta de com eren les societats
avançades d’occident a principis del
segle XXI arribarà a conclusions més
adients estudiant les restes de Dis-
neyland, el Parc Astèrix i Terra Míti-

ca que consultant els arxius i les he-
meroteques.

És molt sorprenent que l’extraor-
dinari poder simbòlic del parc
temàtic no hagi seduït de manera
absoluta la literatura contem-
porània. Amb les notables excep-
cions de Julian Barnes (Anglaterra,
Anglaterra) i, sobretot, George Saun-
ders, amb unes col.leccions de re-
lats, Pastoralia i Guerracivilandia en
ruinas, que componen un retrat
tràgic i al mateix temps hilarant
d’un món futur fet de mentides en
què no funciona res, els escriptors a
penes s’han animat a visitar aquests
centres d’oci ben organitzat en què

la llibertat d’elecció està perfecta-
ment limitada i programada. Ja s’ho
faran.

Els parcs temàtics, no obstant, sí
que s’han interessat per la literatu-
ra. El 25 de maig obrirà les portes a
Chatham, a prop de Londres, un
gran complex de botigues, restau-

rants i atraccions anomenat Dickens
World que es proposa recrear «les
imatges, els sons i les olors» de l’obra
de l’autor d’Oliver Twist i, per exten-
sió, de l’Anglaterra del segle XIX. Si-
nistres orfenats, obrers en vaga, pa-
drastres malvats i caçadors de rates,
tot servit amb un ambiciós desplega-
ment tecnològic. Esperem que ser-
veixi d’exemple i en breu puguem
visitar parcs dedicats a Cervantes,
Poe, Kafka o Rodoreda. Jo ja em fre-
go les mans pensant en Proustlàn-
dia, amb les magdalenes giratòries,
els terrorífics llits de l’insomni i uns
divertits figurants disfressats de
monòleg interior.

Diversió,
música i
surrealisme

ríticac

Dramatúrgia: Lluïsa Cunillé.
Direcció: Xavier Albertí.
Teatre: Sala Fabià Puigserver
(Teatre Lliure).
Estrena: 12 d’abril.

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
BARCELONA

Xavier Albertí i Lluïsa Cunillé tor-
nen a treballar junts la dramatúrgia
d’un espectacle que dirigeix el pri-
mer, aquesta vegada amb El dúo de
la africana, un muntatge musical
que parteix de la sarsuela de Fernán-
dez Caballero i Miguel Echegaray, es-
trenada el 1893. El títol a penes és
una referència a l’hora de crear una
original, divertida i meritòria obra
en què es barregen música (òpera i
sarsuela), cant, coreografia, text i un
colorista vestuari de María Araujo.
En escena hi ha diversos materials i
llenguatges, i es conserva la fórmula
del teatre dins del teatre de l’origi-
nal. Les fonts dels textos utilitzats
són: Miguel Echegaray, Valle-Inclán,
Miguel Mihura, Gómez de la Serna i
Tórtola Valencia.

Albertí, ànima del projecte, juga
amb el caos escènic que ell crea,
però portant el control del que passa
a l’escenari. L’acció té lloc en una
república bananera on arriba la com-
panyia catalana La Santa Espina per
representar La africana, de Giacomo
Meyerbeer; serà una funció per a la
governadora de la ciutat (excel.lent
Chantal Aimée), que haurà d’auto-
ritzar les representacions amb
públic.

En el marc d’una òpera barata
l’obra d’Albertí / Cunillé juga amb
les misèries de la companyia, amb el
surrealisme i amb moments d’una
bellesa i emotivitat contundents. El
dúo de la africana és un precís treball
d’investigació que explica amb tota
sort d’embolics i amb no poc surrea-
lisme com era el dia a dia d’aquesta
mena de companyies.

En l’excel.lent resultat global hi
té moltíssim a veure la bona direc-
ció d’actors d’Albertí, que permet
disfrutar d’un Pere Arquillué diver-
tit i molt eficaç. També s’ha de desta-
car la feina d’Oriol Genís, Joan Car-
reras, el Cor de Cambra Fòrum Local
i el mateix Albertí, que es llueix to-
cant el piano.H

‘EL DÚO DE LA AFRICANA’


