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AUTORETRATO DE UN JOVEN
CAPITALISTA ESPAÑOL •••
Aquesta setmana, el cicle Solos

té com a convidat Alberto San

Juan. I tot i que, en principi, els

participants d’aquest cicle tenen

assignats seixanta minuts per

presentar les seves propostes,

veig molt difícil que l’actor

s’ajusti a la norma: l’any passat,

quan va oferir aquest mateix

monòleg al Lliure de Gràcia, el

torrencial actor va sobrepassar

de llarg les dues hores d’autore-

trat, mentre intentava despullar

una per una les fal·làcies de

la Transició i denunciar amb

humor però també amb pàgines

i més pàgines d’informació els

pactes que el sistema econòmic

i el sistema polític van establir

llavors, i que, tal com ell ho

veu (i en alguns temes, juraria

que no va gens desencaminat),

continuen condicionant el

nostre avui, i que tenen més

a veure amb la crisi global en

què estem submergits del que

pugui semblar a simple vista.

San Juan –que es presenta a ell

mateix com un actor ja no tan

jove i ja no tan capitalista que

ha conegut temps millors, i que

ens recorda la complicitat que

tots mantenim sovint amb allò

mateix que de vegades denun-

ciem– es mostra desmesurat

i un punt messiànic, i passa

massa per alt alguns temes que

ens toquen molt de prop. Però,

malgrat tot, el seu carisma i les

veritats grans com campanars

que desfilen per l’escenari

atorguen a la seva proposta un

indubtable interès.

DE I AMB ALBERTO SAN JUAN.
22/12. TEATRE ROMEA.
HOSPITAL, 51. PREU: 15-18€.
HORARI: 20.30H.

LA MONYOS
Té una figura al Museu de Cera.

I un dels meravellosos autòmats

del Tibidabo té el seu rostre.

Julieta Serrano la va interpretar

al cinema en una pel·lícula

dirigida per Mireia Ros. Se li

han dedicat cançons, s’ha fet

referència a ella en un bon

grapat d’obres literàries o peces

teatrals i la seva popularitat va

arribar a ser tan gran que, quan

es parlava d’altres persones,

sovint s’utilitzava la frase “és

més popular que la Monyos”.

Ara parlem d’ella, d’aquesta

dona nascuda l’any 1851,

vestida i pentinada sempre de

forma exagerada i donada a

posar- se a cantar pels carrers

del Raval on residia i, molt

especialment, per aquella

estimada Rambla que recorria

amunt i avall, sempre carre-

gada dels rams de flors amb

què l’obsequiaven les floristes

d’aquest popular passeig que,

per cert, acaba de ser escollit

per la revista ‘Variety’ (la bíblia

nord-americana del món de

l’espectacle) com el segon

millor carrer del món (només

els Camps Elisis la superen). La

Monyos va arribar a formar part

del paisatge humà de Barcelona

d’una manera que ja haurien

volgut per a elles moltes nota-

bles personalitats de la ciutat.

I ara es disposa a entrar també

en la història del musical local

gràcies a aquest espectacle

que confirma la ja demostrada

vocació del Teatre del Raval

per aquest gènere. I que ens

explica també el gran drama

personal i l’enorme solitud que

s’amagava darrere el compor-

tament d’aquell personatge

extravagantment entranyable.

IDEA ORIGINAL: EMPAR LÓPEZ.
MÚSICA: PEDRO PARDO. LLI-
BRET: ALBERT LÓPEZ VIVANCOS.
INT.: TERESA DE LA TORRE,
ITZIAR GONZÁLEZ, ÒSCAR MAS,
CRISTINA MURILLO, DAVID
MAURICIO, HELENA JARA,
AGUSTÍ GONZÁLEZ SALVADOR.
SENSE DATA DE COMIAT. TEATRE
DEL RAVAL. SANT ANTONI ABAT,
12. PREU: 24€. HORARI: DE DJ.
A DS., 20.30H; DG., 18H.

OSOS EN EL AGUA
Cal felicitar un cop més

l’Antic Teatre: el rigor de la seva

programació i el compromís

que manté amb els creadors

independents i amb moltes

ganes de córrer riscos creatius

li acaba de proporcionar el

premi Dansacat, atorgat per

l’Associació de Professionals

de la Dansa de Catalunya.

Tingueu-ho en compte quan us

trobeu en companyia d’aquests

óssos aquàtics (un dels quals, el

mateix David Franch que ja fa

anys que és un nom emble-

màtic de la nostra escena més

agosarada) ple de preguntes

sobre aquesta dèria que tenim

pels canvis i per voler canviar-

ho tot. De debò tenim tantes

ganes de canvi o es tracta més

aviat d’un posat?

DE I AMB ARANTZAZU LÓPEZ
I DAVID FRANCH. DEL 19 AL
21/12. ANTIC TEATRE. VERDA-
GUER I CALLÍS, 12. PREU: 8€.
HORARI: 21H; DG., 20H.

+ estrenesT

La imaginativa fragilitat del vagabund

Tot i que a la seva França natal
ja feia uns quants anys que
desenvolupava una prometedora
carrera com a ballarina, la primera
vegada que vam tenir ocasió
de veure Claire Ducreux a casa
nostra va ser quan va formar
tàndem amb el pallasso Leandre
Ribera per presentar ‘Fragile’, un
reeixit espectacle farcit de dansa i

humor tendre que no ocultava en
absolut la seva evident inspiració
chapliniana. I quan de Chaplin es
tracta, ja sabeu que s’ha de parlar
sempre de l’etern vagabund amb
les butxaques escurades (tant se
val que també estiguin foradades;
no en podria caure res) i sense
cap mena de sostre sota el qual
refugiar-se quan vénen mal dades.

Per sort, sempre resta la
imaginació: això també ens ho
va deixar clar Chaplin, capaç
d’empassar-se una sabata bu-
llida com si estigués degustant
un banquet exquisit: recordeu
aquell gag tan memorable com
desolador? I això també ho
té molt present Ducreux, que
des que va encarnar la sense

sostre d’aquell muntatge no
ha deixat mai de posar-se sota
la pell de personatges igual de
fràgils i d’omplir de vagabunds
els seus espectacles. Fixeu-vos
en la rodamón a qui dóna vida
ara. Allà on vosaltres només hi
veieu dues tanques de carrer,
ella hi veu les portes que
donen pas a la seva residència
mental, mentre que allà on
vosaltres hi veieu un trist
pont en què amagar-se, ella

hi veu un vaixell fantàstic,
i allà on vosaltres només hi
percebeu solitud, ella hi veu
estàtues convertides en una
immillorable companyia: si
vols, hi parles; si et ve de gust
el silenci, romanen mudes i
mai no et contradiuen en res.
REFUGIADA POÈTICA. CREAT I INT.

PER CLAIRE DUCREUX. DATA: DEL

19 AL 21/12. LLOC: MERCAT DE

LES FLORS. LLEIDA, 59. PREU: 12€.

HORARI: 20.30H; DG., 18H.

Llàstima: Johann Felmir Gole-
man (cèlebre científic polonès
que, tal com podreu veure a
la sala FlyHard, era del tot cla-
vadet a Carles Canut) vamorir
sense poder comprovar com
el món científic li acabava do-
nant la raó, i corroborava les
seves teories sobre la possibili-
tat d’alentiment dels proces-
sos vitals de les persones. Però
allò que la ciència li va negar
en vida, ara l’hi atorga el te-
atre. I gràcies a l’estupenda
comèdia de Clàudia Cedó de
què podreu gaudir a la sala de
Sants mentre amplieu els vos-
tres coneixements científics,
nom’estranyaria gens ni mica
que l’acadèmia sueca es plan-
tegés atorgar-li a títol pòstum
un premi Nobel que, ja posats,
podria recollir la mateixa Clàu-
dia en nom del difunt. I ara,
uns moments de calma per
evitar confusions. No: no som
pas davant d’una d’aquestes
històries (penseu sense anar
més lluny en la molt recent i,
enmolts aspectes, ben nota-
ble pel·lícula de Christopher
Nolan ‘Interstellar’ o en peces
teatrals com lameravellosa
‘Constel·lacions’ de Nick Pay-
ne) en les quals, per captar del
tot els moviments emocio-
nals dels personatges, cal tenir
també nocions bàsiques de
física quàntica. A la FlyHard hi
podeu anar ben tranquils en-
cara que l’assignatura de física
se us entravessés a l’escola,
perquè aquí el que compta de
debò és la química que esta-
bleixen entre ells els personat-
ges, i que nosaltres acabem
establint també amb ells. I
aquí, per al que serveixen de
veritat les fórmules és per fer-
ne una bonica roba reversi-
ble que converteix el vestuari

d’aquest espectacle en un dels
més imaginatius que han pas-
sat des de fa molt de temps
pels nostres escenaris. Queda
demostrat que la capacitat per
posar unamica de fantasia al
que tens entre mans té poc a
veure amb els mitjans de què
disposis: a la FlyHard no so-
bren els luxes, però això no
impedeix que els puguin aca-
bar sortint espectacles que són
un veritable luxe.
El que Cedó ens proposa

amb unamolt sàvia psicolo-
gia teatral (la nostra gironina
autora és també psicòloga de
professió; si fem cas a la seva
manera d’entendre el teatre,
fer teràpia amb ella pot re-
sultar alhora una experiència
molt lúdica) és una diverti-
díssima comèdia no exempta
dels seus moments esbojar-
rats, però profundament ro-
màntica, en el millor sentit de
la paraula. Una comèdia que
tant pot fer pensar en Ander-
son i Jeunet (per esmentar els
dos cineastes citats per l’au-
tora) com el mateix Howard
Hawks de ‘Me siento rejuve-
necer’, aquella obramestra
tambémolt esvalotadament
científica per la qual passaven
Gary Grant i MarilynMonroe.
¿Cal afegir que en l’èxit de
l’experiment hi tenen un pa-
per fonamental les fantàsti-
ques interpretacions dels seus
quatre conillets d’índies? Pot-
ser els seus personatges tenen
ritmes vitals diferents que els
fan sentir l’angoixa del desfa-
sament. Però aquests intèr-
prets tenen tan clar com la se-
vamateixa directora el ritme
que requereix una obra com
aquesta: aquí tot està prou
ben sincronitzat perquè ni bai-
xi en capmoment la força de
la rialla ni tampoc es perdi mai
el pols emocional de la histò-
ria: ja us he dit que qui busqui
un saludable romanticisme
també l’hi trobarà.
Sala FlyHard.

TORTUGUES:

LA DESACCELERACIÓ DE

LES PARTÍCULES

w w w w w

LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER

Alberto San Juan és el convidat del cicle Solos.
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DUGALD BRUCE LOCKHART TRANSFORMA L’AKADÈMIA EN EL BOSC D’ARDEN I L’OMPLE AMB

L’ESTIL DE LA PROPELLER PER DEMOSTRAR-NOS COM N’ÉS DE SÀVIA LA NATURA

Entre aquests arbres
podrem saber qui som realment

Ja sabeu el que es diu: tot el
món és un escenari. I els homes
i les dones només som actors,
amb les nostres entrades i sorti-
des. Però el que potser no sabeu
és que aquesta afirmació, que
de ben segur tots i totes heu
escoltat unmunt de vegades
i amb la càrrega filosòfica de
la qual potser fins i tot esteu
totalment d’acord, va ser pro-
nunciada per primera vegada
quan Shakespeare va estrenar
la comèdia pastoral (així ha
sigut sovint definida)As you
like it, cap allà a final del 1599 o
principi del 1600.
I potser tampoc no sabeu

que qui la pronuncia és el
personatge d’en Jaques, un
filòsofmelancòlic que és també

R. OLIVER

L’obra dirigida per Bruce Lockhart reivindica la Natura com a espai de trobada.

FOTO: DAVID RUANO

carar tant la seva veritable
identitat sexual com
la classe social mateixa, tornen
després del parèntesi al món
del qual han vingut, desitjosos
de recuperar d’algunamanera
allò que havien sigut.Però en
Jaques, que en altres temps
també havia pertangut a aquell
món, ni es planteja la possibi-
litat d’abandonar aquest bosc
en què s’ha pogut apropar a la
veritable naturalesa humana
oblidant-se de les vanitats.
En Jaques sembla estar total-

ment d’acord amb el director
d’aquest espectacle, que no
és altre que elmateix Dugald
Bruce Lockhart que hem aplau-
dit fins a quedar amb lesmans
adolorides cada cop que l’hem
vist actuar en els espectacles
shakespearians de la Propeller,
l’excepcional companyia de què
forma part. I que la tempora-
da passada ja va presentar en
aquestmateix escenari unmolt
ben rebutmuntatge deRomeu i
Julieta en què resultava percep-
tible l’aplicació de recursos pro-
pis delmodel Propeller. Això sí:
a l’Akadèmia, els personatges
femenins estan interpretats per
noies. Encara que després els
toqui passar-se l’estona disfres-
sades de noi, com és el cas de la
fugitiva Rosalina.

Obert diumenges
21 i 28 de desembre

COMUS PLAGUI

DEWILLIAM SHAKESPEARE. DIR.: DUGALD BRUCE LOCKHART. INT.: NÚRIA DEULOFEU,
ORIOL CASALS, JACOB TORRES, SÍLVIA FORN,MINGO RÀFOLS. DATA: FINS AL 18/1.
LLOC: TEATRE AKADÈMIA. BUENOS AIRES, 47. PREU: 18-22€; CICLE 4MIRADES, 10€ A
PARTIR DEL SEGON ESPECTACLE. HORARI: DE DC. A DG., 20.30H.

l’encarregat de definir la vida
comuna obra teatral que es
desenvolupa en set actes. I que,
d’algunamanera, ve a connec-
tar amb allò queDugald Bruce
Lockhart, el director d’aquest
muntatge, considera com el
subtext que corre per l’obra: la
reivindicació de la Natura (així,
ambmajúscula) com a espai de
llibertat que ens permet retro-
bar-nos o, senzillament, desco-
brir elmés genuí de nosaltres,
fora de les limitacions imposa-
des pelmón social.
El cas és que, quan la comèdia

s’acaba, tots aquests personat-
ges que hem vist fugir d’una
cort corrupta ocupada per un
governant il·legítim, i que han
trobat aixopluc en un bosc que
els ha permès jugar als embo-
lics i, en alguns casos, emmas-


