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LES CRIADES

La senyora de la casa se n’ha

anat a fer les seves coses. I com

sempre que s’absenta, les criades

(les germanes Solange i Clara)

aprofiten aquesta absència

per lliurar-se a la seva peculiar

cerimònia d’imitació i vexació de

la senyora; per emprovar-se els

seus vestits, ridiculitzar els seus

gestos i planificar la seva destruc-

ció. Així, amb aquesta cerimònia

que la directora d’aquesta versió

qualifica de ritual fetitxista,

comença una de les obres claus

del teatre del segle XX. Un text

inquietant i fascinant que Jean

Genet (llavors, empresonat)

va escriure el 1947. I que, des

d’aleshores, ha sigut objecte de

les més diverses versions: sense

anar més lluny, l’any passat vam

poder gaudir d’una molt visual

adaptació arribada des de Corea

que va triomfar al Grec i d’un

notable espectacle mexicà titulat

‘Lo único que necesita una gran

actriz es una gran obra y las

ganas de triunfar’, que es pre-

sentava com una insòlita variació

lliure de l’obra. Però, després

de dos muntatges tan peculiars,

ara toca recuperar l’original tal

com Genet el va escriure. Va ser

precisament el mateix autor

qui, i després d’haver assistit

a una representació de l’obra,

va assenyalar que el director

d’aquell muntatge, a diferència

del que els havia passat als

directors d’altres muntatges

del text, havia fet aparèixer a

l’escenari una certa bondat.

I això s’ha proposat també la

directora Genoveva Pellicer a

l’hora de posar en escena aquest

conte (va ser també Genet qui va

qualificar així la seva obra) ple

de torbadora perversió en què

trobem també aquella mena de

vincle entre el crim i la santedat

que recorre tota la literatura de

l’autor de ‘Diari d’un lladre’. DE
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L’ocasió és per no deixar-la

passar de llarg. D’una banda,

perquè ens permet conèixer una

nova generació d’actors i actrius

que encara es mouen per les

aules de l’Institut del Teatre però

ben aviat començaran a buscar el

seu lloc pels escenaris profes-

sionals. I de l’altra, perquè ens

permet recuperar en forma de

taller escenificat un dels musicals

més emblemàtics i innovadors de

les darreres dècades. Una obra

que el seu jove autor, Jonathan

Larson (que el mateix Stephen

Sondheim considerava una de

les grans promeses del teatre

musical del futur), va concebre

com una mena de variació

lliure de ‘La Bohème’ de Puccini

ambientada a Nova York en

els temps més durs i letals de

la sida. I de l’èxit aclaparador

de la qual el seu creador no va

poder gaudir, perquè va morir de

manera fulminant la nit abans

de l’estrena del seu espectacle,

el 25 de gener del 1996. Una

mica més tard, el 1999, arribava

al Teatre Principal de Barcelona

un muntatge de l’obra que ens

queda ja molt llunyà, i que

no acabava de fer justícia a la

qualitat de l’original. Però ara,

i gràcies a aquest taller que

dirigeix el mateix Joan Maria

Segura que fins fa poc dirigia

també la companyia EGOS, tenim

la possibilitat de retrobar-nos

amb la colla d’artistes sense

un dòlar a les butxaques però

plens de passió i de ganes de

viure que protagonitzen aquesta

estupenda obra en què Larson va

deixar palesa la seva capacitat

per conjugar la música rock amb

l’herència melòdica del millor

Broadway. Per cert, parlant

d’artistes amb les butxaques

escurades: tingueu en compte

que aquests tallers que tantes

alegries ens han proporcionat

(per posar un exemple que ve al

cas ara que s’estrena la versió

cinematogràfica d’‘Into the

Woods’, només cal recordar el

fantàstic muntatge de l’obra que

ens va oferir una promoció ante-

rior d’estudiants) són totalment

gratuïts. DE JONATHAN LARSON.
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La Sala Tallers ens transforma en el Camp Nou. FOTO: LYDIA AZZOPARDI

CESC GELABERT RECUPERA ELS SEUS SOMNIS FUTBOLÍSTICS DE JOVENTUT I S’ALIA AMB EL

BARÇA PER JUGAR UN GRAN PARTIT FET DANSA AL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA

Què passaria si Messi ballés com Fred Astaire?

Ho sabíeu, vosaltres, que el
futbol és l’únic esport que
requereix mantenir un equi-
libri perfecte sobre una sola
cama per tenir l’altra dispo-
nible per controlar, xutar o
passar? Fins i tot en això, el
futbol s’assembla a la dansa,
l’única disciplina artística
en què, o bé domines aquesta
mena de delicat equilibri, o
no hi tens res a fer.
I qui afirma això i insisteix

sempre que pot a assenya-
lar els paral·lelismes entre
les dues grans passions de
la seva vida no és altre que
Cesc Gelabert, que tots iden-
tifiquem com un esplèndid
ballarí i coreògraf. Però que
de vegades fins i tot ha arri-
bat a afirmar que, en realitat,
en sap més de futbol que de
dansa. Fa cinc anys, Gela-
bert comparava en una en-
trevista la coreografia que
requereix una dansa amb
l’estratègia que un entrena-
dor aplica al seu equip a l’ho-
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brir ja quan Albert Espino-
sa –un altre futboler i culer
irreductible– va transformar
la Sala Gran del teatre en un
gran camp de joc a l’espec-
tacle Els nostres tigres beuen
llet. Però llavors el futbol era
encara dins l’obra un tema
secundari. Ara, per contra,
s’emporta tot el protagonis-
me d’una proposta amb la
qual Gelabert vol deixar clar
d’una vegada per totes les si-
milituds detectables, posem
per cas, entre aquest Messi
que actua com si no fos un
ésser bípede i sempre se les
arregla per tenir la pilota al
costat del peu i aquell Fred
Astaire que era capaç de se-
guir qualsevol mena de rit-
me com si tingués mil cames.
I per donar més força en-

cara als seus arguments, Ge-
labert recorre a un altre ben
conegut boig per la pilota
amb gran prestigi intel·lec-
tual: Pier Paolo Pasolini afir-
mava que el futbol era un
sistema de signes; un llen-
guatge amb els seus propis
poetes i prosistes.
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ra de jugar un partit. I en el
mateix sentit, considerava
que Guardiola venia a ser un
model perfecte d’entrena-
dor que dissenya l’estratègia

del seu joc situant la coreo-
grafia de l’equip per damunt
de qualsevol altra conside-
ració. Doncs bé: encara que
el Barça no el fitxés quan era

un jovenet i es passava el
dia jugant a futbol (diuen
que força bé), i encara que
mai no hagi pogut entre-
nar l’equip dels seus som-
nis, Gelabert es troba més a
prop que mai de marcar un
gol al Camp Nou.
I de fer-ho tot demos-

trant alhora les seves teori-
es sobre les similituds entre
futbol i dansa, mitjançant
un espectacle en què les
millors jugades del Barça
(aquelles que els culers de
soca-rel se saben de memò-
ria) se’ns presentaran tant
en el seu format futbolístic
original via enregistrament
videogràfic, com en la seva
reinterpretació dansada.
Que entre el TNC i el Fut-

bol Club Barcelona existeix
també una mena d’atrac-
ció mútua, ho vam desco-


