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MOLT BONA

BONA

REGULAR

DOLENTA

Curiosa i estimulant coincidèn-
cia, la que es produirà al llarg
de la setmana que ve. Vet aquí
com, en l’espai d’uns pocs dies,
tindrem l’ocasió de conèixer ni
més nimenys que cinc propos-
tes teatrals que resulta que són
també cinc propostes radiofò-
niques. I que ens vénen a recor-
dar que, en altres èpoques no
tan llunyanes, l’emissió per la
ràdio d’obres teatrals era un fet
ben quotidià, i no pas l’excepció
en què ara s’ha convertit. Com
també ho era que autors que
actualment consideremmes-
tres consagrats (pensem sense
anarmés lluny en els casos de
Harold Pinter o Samuel Bec-
kett) escrivissin peces escèni-
ques específicament pensades
per a la radiodifusió, encara
que enmoltes ocasions aquests
textos hagin acabat sent alhora
representats en un escenari.
Per cert, parlant de la ràdio:
ho sabíeu, que aquestmitjà de
comunicació que tan bé ha sa-
but resistir l’empenta d’altres
mitjans de comunicació i noves
tecnologies teòricament desti-
nades a esborrar-lo delmapa va
néixer oficialment el 1906, l’any
en què es va produir la primera
emissió pública de la història?
Tot i així, quan va esclatar la
Primera GuerraMundial ara fa
un segle, la ràdio, lluny d’exer-
cir el paper popular que tindria
un cop implantades les emisso-
res comercials amb programa-
ció regular, era encara un sis-
tema de comunicació destinat
bàsicament a operacionsmi-
litars. I a què ve, això? Doncs
que la poesia nascuda arran
d’aquella granmatança global
que enguany commemorem
és precisament la que ha do-
nat origen a Si us pregunten per
què vammorir, un espectacle
que compta amb dramatúrgia
de Gerard Vázquez, l’autor de

RAMON OLIVER

Un cosmutilat i alhora condecorat; una bona imatge del que va deixar darrere seu la Primera GuerraMundial.

EL TEATRE LLIURE I ELS CINEMES GIRONA ENS OFEREIXEN LA POSSIBILITAT DE RECUPERAR AQUELLS

TEMPS EN QUÈ DE VEGADES ANAR AL TEATRE SIGNIFICAVA POSAR-SE A ESCOLTAR LA RÀDIO

Quan les ones radiofòniques
van plenes de bon teatre

SI US PREGUNTEN PER QUÈ VAMMORIR

DATA: 1 I 8/12. LLOC: CINEMES GIRONA. GIRONA, 175. PREU: 10-15€.
HORARI: 20.30H.

ONES LLIURES

DATA: 3 I 4/12. LLOC: ESPAI LLIURE. PLAÇA MARGARIDA XIRGU, S/N.
PREU: 6€. HORARI: 21H.

nades de les quals podreu gau-
dir per partida doble. Primer,
assistint en viu i en directe a
l’enregistrament de les qua-
tre obres (dues per dia) que
han escrit per a l’ocasió qua-
tre molt notables dramaturgs
catalans. I després, escoltant
a Catalunya Ràdio (copro-
ductora de la proposta) com
llueixen per les ones aquells
enregistraments en què sona-
ran les veus deManel Barce-
ló, Glòria Cano, MartaMarco,
Joan Solé, Jordi Oriol, Manuel
Dueso, JaumeMadaula, Os-
carMuñoz, Jordi Peris, Joan
Carreras, Mercè Comes, Belén
Fabra, Muguet Franc, Mont
Plans, Pau Roca, Ricard Farré,
Camilo García, DolorMar-
tínez i Teresa Lozano.
Aquest és el sumptuós plan-

ter de què disposaranMarc
Artigau (que aNduti ret ho-
menatge irònic a l’esclavi-
tud en totes les seves facetes
i ens demostra que és la base
de qualsevol bona democrà-
cia), Manuel Dueso (que, en
el moment de posar-se a es-
criureAfirmatiu, ha tingut
en compte tant l’exemple de
Beckett abans esmentat com
els seus radiofònics records
d’infantesa escoltant per la
ràdio la mítica sèrieMatilde,
Perico y Periquín), Jordi Oriol
(que fa servir laMemòria ple-
na d’un contestador automà-
tic per explicar-nos tota una
existència; també en aquest
cas, el Beckett deKrapp’s last
tape sembla haver-hi exercit
una certa influència) i Marilia
Samper (que a Línies ens re-
corda que ens passem la vida
marcant fronteres i dividint
coses, mentre es pregunta si és
possible estimar un assassí).

l’estupendaUuuuh! El pallas-
so i el Führer. I que, i gràcies a
la presència del col·lectiu Veus
Humanes, integrat per una co-
lla dels nostresmillors actors i
actrius de doblatge, se’ns pre-
senta com si fos una emissió en
directe de ràdio teatre en què

els cinemes Girona es transfor-
men en estudi radiofònic.

Unes ones molt lliures

Canviem d’emissora? Doncs
fem-ho tot anant cap al Teatre
Lliure. Aquí, a l’Espai Lliure,
ens esperen dues intenses jor-
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COP FATAL (COUP FATAL)

DIR. ARTÍSTICA: ALAIN PLATEL. DIR. MUSICAL: FABRIZIO CASSOL I RODRÍGUEZ
VANGAMA. CONTRATENOR: SERGE KAKUDJI. UNA PRODUCCIÓ DE KVS I LES
BALLETS C DE LA B. DATA: 28 I 29/11. LLOC: EL CANAL. SANT ANTONI, 1.
PREU: 35€. HORARI: DV., 21H; DS., 18H.

La guitarra de Rodríguez Vangamamarca el ritme de l’espectacle. FOTO: CHRIS VAN DER BURGHT

ALAIN PLATEL I FABRIZIO CASSOL ENS PRESENTEN UN CONCERT DANSAT

EN QUÈ LA MÚSICA BARROCA ES FON AMB L’AFRICANA I LA GUERRA ES

PRESENTA COM A TELÓ DE FONS

El dia que Vivaldi va ballar
una rumba congolesa

Tornem al Congo, sense mou-
re’ns tampoc aquest cop del
Temporada Alta? Fa unes
poques setmanes, el festival
ens presentava una tan nota-
ble com singular versió del
Macbeth de Verdi en què els
vells reis escocesos imaginats
per Shakespeare adoptaven la
forma de senyors de la guerra,
d’aquests que tan sovint han
contribuït a fer que el territori
congolès s’hagi convertit en
un infernal bassal de sang. El
director musical d’aquella pro-
posta en què descobríem que
Verdi té unes sonoritats afri-
canes fins ara desconegudes
era Fabrizio Cassol. I el nom
de Cassol, i la seva magnífica
capacitat per connectar la més
clàssica música occidental
amb els més genuïns ritmes
africans, reapareix ara en
aquest espectacle gràcies al

R. OLIVER

qual podrem assistir a un altre
retrobament gloriós: el de l’ex-
traordinari contratenor Serge
Kakudji i el gran director i
coreògraf belga Platel, que fa

cinc anys ja ens van posar la
pell de gallina amb Pitié!, una
obra en què Cassol reinterpre-
tava al seu estil el Bach de La
passió segons SantMateu.

Doncs bé: del que es tracta
aquest cop és d’anar encara
unamica més lluny en el ter-
reny de la convivència entre
l’exuberància de les partitures
dels grans mestres del barroc,
i la nomenys exuberant pre-
sència d’un grup demúsics
(dotze en total) ambmassa
ritme dins del seu cos per
limitar-se a interpretar els
seus instruments: el que fan
ells és saltar-se les barreres
de l’instrumentista i posar-se
a ballar com posseïts, mentre

passem de Vivaldi a Gluck i
deMonteverdi a Händel…,
sense oblidar-nos tampoc de
Nina Simone, que no era tan
barroca, però podia provocar
també veritables commoci-
ons melòdiques. Tot plegat,
amb quelcom d’intensa festa
plena d’esclats de vitalisme
contagiós. Però tot plegat,
tenint molt present alhora el
context amb què han après
a conviure aquests músics.
L’escenografia de l’artista plàs-
tic Freddy Simba, les obres
del qual fan constants i bru-
tals referències a la violència
i l’explotació patides pel seu
país, és en aquest sentit molt
clara: les cortines lluents que
veurem a l’escenari estan fetes
en realitat de cartutxos buits.
Contra aquest context, potser
cal fer com fan els integrants
de la Société des Ambianceurs
et Personnes Élégantes. Heu
vist algun documental dedicat
a aquesta apassionant colla
de dandis que saben com ves-
tir sense discreció però amb
molta classe fins i tot en les
pitjors circumstàncies? Doncs
la seva actitud també forma
part d’aquesta proposta diri-
gida pel creador deGardenia
o d’aquell altre notable
Tauberbach vist al Grec passat.
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