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JUSTO BARRANCO
Barcelona

Si pel que fa a la política el diàleg
entre Barcelona iMadrid no pas-
sa per un gran moment, en teatre
les coses són ben diferents. No
només perquè en aquests mo-
ments les obres dels joves cadells
del teatre català ocupin tants tea-
tres deMadrid –des de PauMiró
a Marta Buchaca, passant per
Guillem Clua i Josep Maria Mi-
ró–, sinó perquè lesmàximes ins-
titucions teatrals de les dues
ciutats, el TeatreNacional de Ca-
talunya i el Centro Dramático
Nacional (CDN), han començat
un procés de col·laboració en el
qual per començar s’intercanvi-
en obres. Si del 5 al 23 de novem-
bre El joc de l’amor i de l’atzar,
que Josep Maria Flotats va diri-
gir la temporada passada al TNC,
es podrà veure en castellà a Ma-
drid, des de demà i fins al dia 26
d’octubre la Sala Gran del TNC
acull la versió de les Comedias
bárbaras de Valle-Inclán que va
muntar també fa mesos amb
molt d’èxit Ernesto Caballero, di-
rector del CDN.
Un muntatge titulat Montene-

gro que ara omplirà literalment
la sempre difícil Sala Gran del Te-
atre Nacional amb dos músics i
21 actors (!), encapçalats pel gran
Ramón Barea. Junts donaran vi-
da al món de l’esperpent de
Valle-Inclán, l’àcida visió de la
societat del seu temps nascuda
de la descomposició de l’univers
hispànic a finals del XIX. Un
món que en aquest cas es mostra
amb l’ascens i caiguda de Don

JuanManuelMontenegro, el des-
pòtic cacic gallec protagonista de
la trilogia de les Comedias bárba-
ras, integrada per les obres Ro-
mance de lobos, Cara de plata i
Águila de blasón.
Tres obres que Caballero (Ma-

drid, 1958) ha concentrat en una
que dura dues hores i mitja amb
entreacte i tot i que comença
amb les primeres escenes de Ro-
mance de lobos: el cacic gallec
“cau del cavall com sant Pau i té
visions i premocions”, diu el di-
rector. Montenegro veu la Santa
Compaña i que la seva dona mor.
I decideix emprendre un viatge
amb vaixell per les ries gallegues
“per anar al pazo on hi ha la seva
dona i passar amb ella l’últimmo-
ment”. Ja al vaixell, diu Caballe-
ro, apareix en flashback allò que

ha estat la seva vida, tot el que
Valle-Inclán narra a Cara de pla-
ta i Águila de blasón. Una vida
que, amb el seu final, clou una
època: els fills del cacic són d’una
ambició ferotge, i ja no tenen ni
les qüestionables regles ètiques
del seu feudal progenitor. Són
l’anunci d’una era salvatge i ba-
nal. De fet, Caballero afirmava
ahir que Montenegro és molt ac-
tual “perquè parla d’un món que
s’ensorra, un món no gaire ben
fet amb uns valors que semblen
d’una altra època i amb una reali-
tat que emergeix que no és per ti-
rar coets”.
Per al muntatge, Caballero ha

apostat més per l’estètica simbo-
lista on s’emmarca l’escriptura
de l’obra que pel costumisme ga-
laic des del qual de vegades s’in-

terpreta. Un muntatge, el que ar-
riba a Barcelona, que, diu Barea,
és diferent del de Madrid. Han
tingut unes quantes setmanes
més d’assajos i, afirma l’actor, “és
com si les coses s’haguessin acla-
rit des de tots els punts de vista,
en la direcció, la interpretació, la
música: tot és més essencial”. “Si
he de firmar un dels dos muntat-
ges, aquest o el primer, firmo
aquest”, conclou el director.c

Marçal Sintes

Ramón Barea i Rebeca Matellán en una escena de Montenegro, a partir de demà al TNC
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Vint-i-un actors i dos
músics donen vida
a l’ascens i caiguda
del despòtic cacic
gallec Montenegro
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TERESA SESÉ
Barcelona

El Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona (CCCB)
tornarà a canviar de director.
Marçal Sintes, que el des-
embre del 2011 va substituir
Josep Ramoneda, pare espi-
ritual i primer director del cen-
tre, deixarà el càrrec a finals
del 2014 –un any abans del
que era previst–per reincorpo-
rar-se a la docència a la Facul-
tat de Comunicació Blanquer-
na (Universitat Ramon Llull).
“Haestat una decisiómolt difí-
cil. Però me’n vaig molt feliç,
he viscut molt intensament
aquests tres anys durant els
quals tinc la sensació d’haver-
me deixat la pell, però
l’oportunitat de tornar
a la docència se’m pre-
sentava just ara, no sé
si d’aquí a un temps les
portes continuarien
obertes, i no he volgut
deixar-la escapar. Es
tracta d’unaopció pura-
ment personal”.
Sintes considera, en

tot cas, que la seva sorti-
da serà molt més
tranquil·la del que va
ser el seu nomenament,
quan el cessament de
Josep Ramoneda va
provocar el rebuig
gairebé unànime del
món de la cultura, que
va veure a la sortida del
filòsof el final d’un mo-
del únic de vasta projec-
ció internacional. “Van
començar a disparar
des de totes bandes, no
va ser fàcil, però passat
el temps sento la satisfacció
d’haver acceptat el repte i exer-
ciré de director fins a l’últim
dia”, confessa. La marxa de
Sintes torna a despertar inquie-
tud per la deriva d’un centre
que continua sent un referent
nacional i internacional però
que pel camí ha anat perdent
ambició intel·lectual. La desig-
nació del nou director depèn
directament del president del
Consell General de la Diputa-
ció de Barcelona, Salvador Es-
teve, i segons fonts d’aquest or-
ganisme podria prendre’s en
els propers dies.
L’elecció del nou director,

que seria desitjable que fos in-
dependent dels poders pú-

blics i amb autoritat incontes-
table, és vital per al rumb del
CCCBen els propers anys. Sin-
tes diu que aquesta és una
qüestió sobre la qual vol man-
tenir-se al marge, però veu
plausible l’opció de “mirar
dins del mateix centre. No em
cansaré de repetir que al
CCCB hi ha gent amb molt ta-
lent i puc dir que he treballat

amb un equip extraordinari.
Sens dubte em sembla un bon
element de reflexió i una op-
ció a considerar a qui cor-
respongui, que no sóc jo”, diu
l’encara director, i opina que
les eleccions municipals de
maig del 2015 no haurien de
condicionar ni donar caràcter
d’interinitat a qui assumeixi el
càrrec.
Li han quedat moltes coses

per fer –“el repte del digital,
repensar el tema dels públics,
un finançament ambmés com-
promís del privat...”–, però
s’emporta la satisfacció que
“cada vegada que he obert la
porta per mostrar el que haví-
em fet he sentit orgull”.c

‘Unairede família’,
màximaaspirant

MarçalSintes:
“Sentoque
m’hedeixat la
pellenelCCCB”
El director deixarà el centre a final
d’any per dedicar-se a la docència

Les ‘Comediasbárbaras’de
Valle-InclánprenenelTNC
El teatre inicia la col·laboració amb el Centro Dramático Nacional

La Diputació de
Barcelona té previst
nomenar un
substitut els
pròxims dies

]El muntatge Un aire
de família lidera les no-
minacions als premis
Butaca de teatre anuncia-
des ahir. N’ha aconseguit
set, i lluitarà amb El ca-
ballero de Olmedo, L’orfe
del clan dels Zhao, Infor-
me per a una acadèmia i
Doña Rosita la soltera,
que n’han aconseguit sis.
El públic podrà decidir
els guanyadors votant
fins al 16 de novembre a
Premisbutaca.cat.


