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Hi ha musicals ensucrats,
romàntics, amargs i, tam-
bé, sanguinaris. El Teatre
del Raval s’ha especialit-
zat en aquest gènere i li ha
tret bon suc. Va triomfar
La vampira del Raval i la
temporada passada la re-
posició intimista, dues dè-
cades després, de Ger-
mans de sang, dues peces
en què retraten les om-
bres d’uns barris plens de
misèria i traïció. La violèn-
cia arriba amb la truculen-
ta posada en escena de
L’esbudellador de White-
chapel, que reviu el miste-
ri de Jack l’Esbudellador al
Londres de boires inten-
ses de la tardor del 1888.
Les funcions començaran
dissabte i l’estrena serà el
dimecres 17 de setembre.

Aquest tal Jack va ma-
tar cinc prostitutes i, fins
avui, no s’ha descobert
l’assassí. Aquesta incerte-
sa va ser la llavor perquè
Oriol Estefanell i Marga
Parrilla signessin un lli-
bret que el jove Josep Ollé
Sabaté ha vestit amb una
partitura. Avui mateix,
però, arriba a les llibreries
de Londres la prova cientí-
fica que, segons Russell
Edwards, confirma quin
dels sis sospitosos va ser el
causant de les morts. Tot i
que la tesi està avalada per
una prova d’ADN, no és di-
fícil imaginar que no esvai-
rà els rumors tan atractius
per a la creació i la mística.

Estefanell no hi creu gens,
tot i que celebra la casuali-
tat de la seva estrena. Ells
localitzen el culpable però
des de la fabulació: “No ho
assegurem, només diem
qui podria haver estat.”

Musical original
És una producció que par-
teix de zero. Albert Gui-
novart va rebre el llibret i
el va cedir a un dels seus
alumnes, fa quasi un any.
La peça, que s’ha revisat
dalt de l’escenari, escena
a escena, garanteix un
mínim de ritme per fer
trepidant l’acció, de prop
de dues hores i que inclou

18 temes. Un dels atracti-
us de la peça és que, al re-
partiment de cinc actors,
s’hi sumen cinc músics
més que permeten una
composició molt variada
en directe. El coautor
Oriol Estefanell aclareix
que la peça mostra una
violència i una sexualitat
“estilitzada, no hi ha res
explícit, tot i que tampoc
és recomanable per a tots
els públics”. La trama ju-
ga amb la comèdia, “és
una de les grans armes”, i
també amb la intriga: ca-
da escena “respon a una
pregunta però en deixa
tres d’obertes”.

El Teatre del Raval tenia
previst tornar a programar
l’obra Goodbye Barcelona
en aquesta arrencada de
temporada. La directora
de la sala, Empar López,

confia que trobaran dates
dins aquesta mateixa tem-
porada. Diu Edwards que
la identitat de l’assassí per-
tany a un perruquer polo-
nès, Aaron Kosminski, que
el 1919 moriria a conse-
qüència d’una gangrena en
una cama al psiquiàtric on
va ingressar el 1891. Però,
en matèria musical san-
guinolenta, aquest seria
l’argument de Sweeney
Todd, un altre personatge
sinistre que assassinava la
clientela i la reconvertia
en pastissos de carn, pels
volts del 1800, com va
mostrar Mario Gas fa anys
pujant a escena. ■

El Teatre del Raval, després d’èxits com ara ‘La vampira del Raval’,
estrenarà divendres el musical negre ‘L’esbudellador de Whitechapel’

Budells dels musicals
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Els cinc actors del musical van passejar ahir per la sala de terror del Museu de Cera ■ XTRATEGIUM

L’obra juga
amb la intriga i
l’humor fabulant
sobre la identitat
de l’assassí del
Londres de 1888

La galeria Carles Taché,
una de les sales d’art con-
temporani més prestigio-
ses de Barcelona, traslla-
darà el seu cèntric local del
número 290 del Consell de
Cent a la muntanya de
Montjuïc a partir del juny

de l’any que ve. Fundada el
1986 per Carles Taché, la
galeria, que ja està tancada
al públic, s’ha vist afectada
per la pujada de lloguers de
la llei d’arrendaments ur-
bans, raó per la qual s’ha
decidit el seu trasllat a una
altra zona de la ciutat més
assequible. “La raó per la
qual marxem és la matei-

xa per la qual va tancar la
galeria Joan Prats a la
Rambla Catalunya per
passar al carrer Balmes.
Per la llei d’arrendaments
urbans”, explica Taché.

El nou local s’habilitarà
en els pròxims mesos per
adequar-lo com a galeria.
“L’espai oferirà més possi-
bilitats als artistes de la ga-

leria i els seus projectes”,
diu en un comunicat en-
viat ahir la galeria. La deci-
sió d’anar a Montjuïc s’ins-
criu, a més, en la creació de
la nova zona de Montjuïc
com “un centre neuràlgic
de la cultura de la ciutat”.

En canvi, el galerista
conserva el nou espai
multidisciplinar La Taché
Gallery a l’entresòl del
292 del Consell de Cent
perquè no està afectat per
l’augment de lloguer.

La crisi econòmica i
l’augment dels lloguers es-
tà afectant profundament
l’àrea de Consell de Cent
com a zona de galeries. ■
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La galeria Carles
Taché, a Montjuïc

El galerista Carles Taché, al local del Consell de Cent que
acaba de tancar les seves portes ■ JOSEP LOSADA

El pintor Joan Claret i Co-
rominas, figura clau de la
pintura abstracta catala-
na de les últimes dècades,
ha mort a Barcelona als 85
anys, segons ha informat
la Fundació Vila Casas.
Precisament, Claret parti-
cipava la setmana que ve
en l’exposició Sota l’apa-
rença, en què les seves
obres dialogaran amb les
del també pintor Jaume
Rocamora a l’Espai Volart
2 de la mateixa fundació.
Al pintor, li feia una espe-
cial il·lusió aquesta mos-
tra, que s’inaugurarà el
18 de setembre.

Joan Claret i Coromi-
nas, que va cursar estudis
d’arquitectura i filosofia
tant a Barcelona com a la
Sorbona de París, va ins-
criure’s dins el corrent
constructivista dins de
l’art català. La seva obra es
caracteritza per una mi-
nuciosa organització es-
pacial en la qual predomi-
nen les formes geomètri-
ques i una gradació de
blancs, negres i grisos.

Aquesta especial con-
cepció de les formes i els
espais oberts va ser dis-
tingida el 1976 amb el
primer premi del Con-
curs Internacional de Di-
buix Joan Miró.

Al llarg de la seva trajec-
tòria Joan Claret va parti-
cipar en nombroses expo-
sicions i als anys seixanta,
especialment, en mostres
a escala internacional, so-
bretot als Estats Units. A
Barcelona havia exposat a
la Sala Gaspar, la René Me-
tras i més darrerament a
la Galeria Joan Gaspar. ■

Mor el pintor
barceloní
Joan Claret i
Corominas
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