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LesNégresses
Vertes

L’
estiu del 1988 treballava
com a redactor de cultura al
diariAvui. Hi havia una crisi
institucional i es deia que

després de l’estiu canviarien l’editor i el
director. En ple buit de poder, em van
enviar a la Universitat Catalana d’Estiu
de Prada. Amb el cap de cultura vampac-
tar que cada dia escriuria una crònica
dels cursos i les conferències, i una con-
tracrònica parlant de l’ambient, dels gita-
nos de Perpinyà, del bar Casa Nostra on
sonaven sense parar les cançons de Jordi
Barre, de la cervesa Pelforth o del grup
Les Négresses Vertes –una mena de co-
lla pessigolla– que en aquell moment tri-
omfava a França. A causa d’aquestes con-
tracròniques descregudes quan l’Avui ar-
ribava a Prada, a mig matí, em feienmolt
mala cara. En aquella època no hi havia
internet. Trucava per dictar la crònica i
preguntava amb un punt de recança: “Tu
creus que anem bé?” “Anem de puta ma-
re”. Però al setembre la crisi del diari es
va resoldre, van ratificar l’editor i el di-
rector, i vaig començar a pagar les conse-
qüències dels articles de Prada.
Em van enviar a l’aplec del Pi de les

Tres Branques i a la campanya electoral
d’ERC, a veure si em reformava. Una nit,
als premisOctubre, es va produir un inci-
dent. Vaig escriure una crònica on parla-
va dels premis de poesia i de novel·la, i
deixava de banda els petits, que s’anun-
ciaven a una hora que l’edició de l’Avui
ja estava tancada. Carod-Rovira havia
guanyat un d’aquests premis menors.
Després del sopar, la colla dels periodis-
tes vam sortir de copes i vam acabar a
les sis del matí al bar Barrachina de la
plaça del País Valencià. A l’entrada, ens
vam trobar en Carod que anava a agafar
el tren, acabava de comprar l’Avui i ha-

via vist que el seu nom no apareixia a la
crònica. Estava indignat. Em va dir que
quan arribés a Barcelona en parlaria
amb el meu editor. Màrius Serra, que
aquell matí també era al Barrachina, en
pot donar constància.
Vaig durar quatre dies. JosepRamone-

da, que en aquella època dirigia el suple-
ment Ideas deLaVanguardia, em va res-
catar. Va encarregar-me una sèrie de re-
portatges sobre les capelletes culturals
de Barcelona, en el mateix estil de les
contracròniques de Prada. Ocupaven
tres pàgines del diari i van fer molt de
soroll. Aleshores vaig rebre la trucada
de Joan Barril. Em va rebre al despatx
de director de la revista El món i, en un
to còmplice, em va convidar a fer un arti-
cle contra Joan Triadú. Li vaig respon-
dre que jo no escrivia contra ningú. Que
enTriadú era el crític sènior a l’època en
què treballava a l’Avui, que no sempre hi
estava d’acord, però que no em sembla-
va prou motiu per fer-ne la carregada.
Així anava el món durant vint-i-tres

anys de sociovergència. Sempre patint
perquè els uns no et titllesin d’anticatala-
nista i que els altres no et pengessin la
llufa de convergent. Defensaves la teva
independència i passaves per esquerp i
imprevisible. Ara dirien que eres unmo-
derat. Quines coses.

JUSTO BARRANCO

Barcelona

F
orma part d’una d’aclama-
da companyia britànica, els
Propeller, i amb ells –tots
són homes, com durant
l’època isabelina– i amb la

seva contagiosa energia escènica conti-
nua interpretant Shakespeare arreu
del món. Però l’actor Dugald Bruce-
Lockhart (Fiji, 1968) té a més un peu a
Barcelona des de l’any passat, i sembla
disposat a tenir-lo durant força temps:
des d’avui i fins al 18 de gener torna a
dirigir a un nombrós grup de joves ac-
tors catalans –a més d’algun de consa-
grat– a l’Akadèmia, el petit però ja im-
prescindible teatre situat al costat de
la plaça de Francesc Macià.
I si l’any passat Bruce-Lockhart va

muntar allà unmolt aplaudit i frescRo-
meu i Julieta, aquesta vegada torna
amb un emocionant Com us plagui, el
títol que ha donat el traductor Miquel
Desclot a As you like it de Shakes-
peare, que habitualment s’havia tra-
duït com Al vostre gust. I el britànic
pensa per a les pròximes temporades
en la possibilita de fer unTxékhov–pe-
rò no un Txékhov gris i malenconiós,
sinó un que mostri l’energia que des-
borden els personatges per enfrontar
el buit– o un TennesseeWilliams, pot-
ser Dolç ocell de joventut o inclús Un
tramvia anomenat desig.
Demoment, i amb la traducció com-

pletament nova de Miquel Desclot,
Bruce-Lockhart s’ha enfrontat a Com
us plagui, una obra que mai no havia
fet ni vist, a la qual arribava fresc, i que
no ha volgut, va subratllar sense ironia
ahir, encarar amb cap concepte trenca-
dor i “molt intel·ligent”: només ha bus-
cat que la història que Shakespeare va
escriure fa 400 anys es pugui explicar
bé i poder descobrir-la a través del llen-
guatge, de les paraules, que són “el
més important”. Tot i que, malgrat ai-
xò, durant l’obra no deixi als onze
actors quiets ni un instant i els faci ba-

llar, saltar i tocar el violí i el cajón.
Tot per explicar la història d’una

cort usurpada i de la fugida al bosc
d’Arden de l’antic duc, la seva filla i al-
tres membres de la vella cort. Un bosc
en el qual transcorre la comèdia amb
falses identitats, amors difícils de cor-
respondre i, sobretot, on els personat-
ges, subratlla el director, podran per fi
ser ells mateixos, descobrir el seu jo
més genuí lluny de tots els prejudicis,
modes, costums i lleis que ens impo-
sem i ens imposen en societat.

Perquè Bruce-Lockhart creu que,
entre moltes d’altres coses, es tracta
d’una obra sobre el poder purificador,
restaurador, de la naturalesa, que per-
met als personatges –encarnats entre
altres per Mingo Ràfols, Oriol Casals,
Núria Deulofeu i Sílvia Forns– actuar
com realment vulguin. “Avui dia vivim
molt lluny de la naturalesa. A la natura-
lesa plou i hi ha volcans, però no jutja.
En canvi, la cort està plena de prejudi-
cis. I de fet el món d’avui deixa cada
vegada menys lloc a ser els qui som,
estem plens d’eslògans, de publicitat
que ens diu que això és així o es fa ai-
xí”, remarca, i diu que no es tracta
d’anar-se’n a viure a la naturalesa però
potser sí de passar per ella per desco-
brir-semés i “aprendre a estimar-se i a
relacionar-se millor amb els altres”.
I, afegeix, per poder donar-li més

sentit a allò que som i que fem “ara”.
“Ara és un moment molt important”,
somriu, unmoment que amb el seu tea-
tre espera que es visqui demanera par-
ticularment intensa “en aquests temps
de comunicació per internet en què la
realitat està desapareixent ràpida-
ment d’aquest planeta”.
Paral·lelament a Com us plagui,

l’Akadèmia acollirà a les tardes del 20
de desembre a l’11 de gener La màgia
d’enCalders, un espectacle d’ImmaCo-
lomer –acompanyada a l’acordió per
Dioni Chico– creat a partir dels afilats
i contundents relats de l’autor de Crò-
niques de la veritat oculta.c

Una escena del muntatge de Com us plagui, dirigit al teatre Akadèmia per Dugald Bruce-Lockhart
DAVID RUANO

“El món d’avui deixa cada
vegada menys lloc a ser
qui som, ple d’eslògans i
publicitat”, diu el britànic Vaig escriure unes

contracròniques sobre els
gitanos de Perpinyà i el bar
Casa Nostra de Prada

El britànic Dugald Bruce-Lockhart dirigeix joves actors catalans a ‘Com us plagui’

TemperamentPropeller
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La jove companyia acrobàtica de Ter-
rassa Circ Pistolet, creada l’any 2008 i
formada per sis artistes, ha estat la gua-
nyadora dels premis Zirkòlika de circ
d’aquest any pel seu nou espectacle, In-
cert, un muntatge amb contorsionis-
me, diàbolos, quadrant coreà i equili-
brisme. Circ Pistolet ha guanyat tant el
Gran Premi BBVA Zirkòlika –un dels
premismés ben dotats de les arts escè-
niques de Catalunya i que consisteix
en un gira valorada en 14.000 euros–,
com el premi a la millor direcció, que

ha recaigut enAnneMorin iMartí Sal-
vat. Els premis del circ català es van
lliurar aquest any dimarts a la nit a la
carpa del Circ Raluy després d’un es-
pectacle que va reivindicar que els ani-
mals puguin continuar actuant al circ
davant la llei que en aquests moments
tramita el Parlament.
La gala va reconèixer també amb

dos guardons a l’espectacle Violeta:
l’alegre concert-cabaret del Col·lectiu
La Persiana va ser considerat el millor
muntatge de circ de carrer i també va
guanyar per la música original de Ve-
nancio y los jóvenes de antaño. El Circ

Cric de Tortell Poltrona i Montserrat
Trias va obtenir el premi al millor es-
pectacle de circ de carpa per Bemoll
Sostingut, mentre que els difícils equili-
bris amb pesades caixes i barres me-
tàl·liques delRudo deManolo Alcánta-
ra, que ja van aconseguir un gran èxit a
Tàrrega, van obtenir el premi al millor
espectacle de circ de sala.
Hotel Iocandi va ser considerada la

millor companyia novell gràcies al seu
espectacle Esquerdes, mentre que
Rhum, que ara es pot veure al Teatre
Lliure, va ser elmillor espectacle de pa-
llassos, L’argentina Juana Beltrán va
guanyar amb els seus equilibris el pre-
mi al millor número de circ i l’embogit
espectacleChicken Legz d’Animal Reli-
gion va tenir la millor posada en esce-
na. El col·lectiu La Crica de Manresa
va guanyar com lamillor iniciativa per
a la projecció del circ.c
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El terrassencCircPistolet
guanya els premisZirkòlika


