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Parlant  
dels diners  

i de la banca  
al Teatre Lliure

De vegades el teatre és un 
mirall més o menys de-
format de la realitat. Un 
mirall per reflexionar 
sobre la condició huma-

na i sobre les relacions socials. I el 
projecte Tot pels diners, del Teatre 
Lliure, incideix directament en un 
tema cabdal de la nostra societat –
una societat on tant tens, tant vals, 
com deien els Ska-P–. Més enllà del 
resultat artístic de la trilogia cova-
da per gent jove que comença a rodar 
aquesta setmana i que s’allargarà 
fins al mes de juny, hem de reconèi-
xer que el projecte il·lumina perfec-
tament el que ha de ser la tasca d’un 
teatre públic i el seu compromís amb 
la societat, en un moment en què el 
poder del diner condiciona la vida 
dels individus de forma absoluta i to-
tal en el pitjor sentit de la paraula. 

●● La banda inhumana. Si bé aques-
ta trilogia tractarà el tema des d’una 
òptica més íntima, de ciutadans de 
carrer, el Lliure té l’encert de com-
pletar la mirada amb una opereta de 
plena actualitat però desconeguda 
per al gran públic, ja que no s’ha vist 
entre nosaltres, el Frank V del suís 
(quina ironia!) Friedrich Dürren-
matt. Frank V és una sàtira sobre la 
banca que retrata allò que no es veu 
ni s’explica mai dels qui maneguen 
amb absoluta iniquitat el sistema 
bancari internacional amb l’únic ho-
ritzó d’augmentar sempre i al mà-
xim els beneficis. La trilogia i Frank 
V componen un retrat d’una socie-
tat que ha avançat molt en temes 
com la medicina o la tecnologia però 
que ha sigut i és incapaç de resoldre 
el problema de la desigualtat, la po-
bresa i la misèria d’un bona part dels 
éssers humans. Res no canviarà per 
més obres de teatre que es facin, pe-
rò quan el teatre esdevé un aliment 
per revelar el que potser intuïm pe-
rò no se’n parla, per nodrir l’ànima 
dels ciutadans i donar-los força mo-
ral, és quan es concreten els intangi-
bles de la cultura. Estic ansiós per 
viure aquestes experiències teatrals. 

● La paradoxa. I seguint amb els 
diners, dues paraules arran del nou 
sistema de subvencions per a les 
arts escèniques que ha divulgat la 
conselleria de Cultura amb la publi-
cació d’un augment de les quanti-
tats globals i del nombre de percep-
tors. Segons les xifres del departa-
ment, el Teatre Lliure, en un mo-
ment en què augmenta el públic i els 
recursos propis i exhibeix una mag-
nífica programació, perd un 10,10%  
del suport econòmic de la Generali-
tat per al seu funcionament respec-
te al 2013. Per què?e
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L’Ovidi poeta tancarà  
el BarnaSants a Alcoi

la resta els recitarà Fernández. La 
primera matèria combina cançons 
com Tot esperant Ulisses i Home-
natge a Teresa, que no serà canta-
da sinó recitada, i poemes selecci-
onats per Jana Montllor i Jordi 
Tormo, l’autor del llibre Ovidi 
Montllor. Un obrer de la paraula. 
“Mentre en fèiem la selecció, el Jor-
di va descobrir uns micropoemes 
que l’Ovidi havia publicat a Dels 
quaranta estant, un llibre molt di-
fícil de trobar”, recorda la Jana. 
Aquests micropoemes completen 
un recorregut poètic que, segons la 
filla del cantautor, mostra “l’Ovidi 
crític amb el sistema capitalista, 
l’antimilitarista, el romàntic i l’Ovi-
di surrealista que a partir del surre-
alisme feia crítica social”. Després 
de tancar el BarnaSants, El(s) poeta 
Ovidi sortirà de gira.  

Entre els actes del festival a Alcoi 
també destaca Ovidi simfònic. Per-
què volem!, una revisió del cançoner 
de Montllor a càrrec de la Corpora-
ció Musical Primitiva d’Alcoi i la Co-
ral Sant Jordi de Barcelona, que es 
farà el 12 d’abril al Teatre Calderón. 

Les Sis Hores de Cançó de Sants 
Tot i que el festival acabarà oficial-
ment a Alcoi, el BarnaSants, que ja ha 
superat els 15.000 espectadors –una 
xifra similar a la del 2014–, tindrà un 
epíleg el 16 de maig a Barcelona, con-
cretament davant de les Cotxeres de 
Sants. A partir de les set de la tarda 

s’hi celebraran les Sis Hores de 
Cançó de Sants. “És una reivindi-
cació de la cançó d’autor compro-
mesa, i serà una ocupació fantàs-
tica del carrer”, diu Pere Camps. 
El cartell encara no està tancat, 
però de moment ja està confirma-
da la presència de Feliu Ventura 
i Joanjo Bosk. “Seran vuit o nou 
artistes”, precisa Camps. Les ac-
tuacions seran gratuïtes. “No es 
cobrarà entrada però hi haurà cai-
xes de solidaritat per a diferents 
causes”, diu el director del Barna-
Sants.e

Alcoi acollirà la cloenda del festival BarnaSants 
reivindicant Ovidi Montllor. COMÈDIA

Jana Montllor i Eduard Iniesta 
reivindiquen el vessant poètic del cantautor

MÚSICA

Un dels objectius del director del 
BarnaSants, Pere Camps, és conso-
lidar el festival com “un gran projec-
te cultural dels Països Catalans” 
amb una quinzena de “seus potents 
arreu del territori”. En aquest sen-
tit, és conseqüent que la cloenda de 
la vintena edició del festival sigui a 
Alcoi, on fins al 14 d’abril hi haurà 
diferents actes relacionats amb Ovi-
di Montllor. Un d’ells serà El(s) po-
eta Ovidi. Poesia no vol dir somiar, 
un espectacle que es farà el dia 14 al 
Teatre Calderón i que té com a punt 
de partida una idea de Jana Mont-
llor, una de les filles del cantautor.  

“Volem posar en relleu la relació 
de l’Ovidi amb la poesia en un sen-
tit ampli, tant les cançons com els 
poemes que va escriure i que no va 
musicar”, diu Jana Montllor. “Serà 
un espectacle molt minimalista i es-
tructurat per temàtiques en què vo-
lem reivindicar-lo com a poeta a més 
de com a constructor de cançons”, 
explica Eduard Iniesta, que s’encar-
regarà de la part musical i que a l’es-
cenari estarà acompanyat de la can-
tant Llúcia Vives i de l’actor Eduard 
Fernández, que assumirà el paper de 
rapsode.  

El repertori del recital inclourà 
una vintena llarga de poemes, el 
60% dels quals els cantarà Vives i 
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El nou ‘fill’ de la Beckett: Ferran Joanmiquel

acaben escampats pel públic–. La 
seva vida penja de dos fils: la veu per 
ràdio de l’encarregada del salva-
ment marítim, una dona amb in-
continència urinària (Berta Giraut), 
i el conductor narcolèptic d’un heli-
còpter (Francesc Ferrer). El quart 
intèrpret l’hi ha introduït el direc-
tor, Jordi Prat i Coll, i es tracta d’un 
ballarí que es transfigura en el fan-
tasma, els records o la por dels pro-
tagonistes (Pau Gómez). Perquè en 

un moment de l’obra, amb l’es-
clat d’una bengala, el realisme 
s’esvaeix i s’obre una nova di-
mensió que té més a veure amb 
l’inconscient, amb els traumes 
infantils que s’arrosseguen fins a 
l’edat adulta i amb la mort. “La 
pregunta de si és realitat o ficció, 
o si és un somni, és absurda. 
L’obra és com una pintura de Da-
lí o De Chirico: hi reconeixes uns 
individus però té un punt de per-
torbador que et porta més enllà 
i hi apareix la filosofia, qui sóc jo, 
què és la mort i totes les pregun-
tes dels grecs”, explica Prat i Coll. 
“És un espectacle molt sensori-
al”, avisa el director. Cadascú el 
viurà de la seva manera.  

“M’adono que les meves obres 
parlen de la solitud, de la dificul-
tat de comunicar-nos i compren-
dre’ns”, diu com a pista Ferran 
Joanmiquel, exballarí format en 
dramatúrgia a la Casa de Cultu-
ra de Girona i a l’Obrador. A més 
de Blau –d’avui al 10 de maig– a la 
Beckett també es podrà veure el 
seu monòleg La crida.e

Manel Barceló és el nàufrag d’un accident marítim i 
Francesc Ferrer el pilot que l’ha de salvar. DAVID RUANO
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L’Obrador de Dramatúrgia de la Sa-
la Beckett ja ha donat diverses for-
nades de notables dramaturgs cata-
lans. En la primera producció prò-
pia d’aquesta temporada ha decidit 
apostar per un autor de la casa, un 
nom gairebé desconegut però amb 
una veu “original i insòlita” que s’es-
capa de les famílies i les generacions 
existents, deia ahir el director de la 
sala, Toni Casares, per presentar 
Ferran Joanmiquel. I ho demostra 
la seva carta de presentació, Blau, 
una obra de temàtica, estructura, 
personatges, trama i simbologia tan 
complexos i sorprenents que porta 
Casares a resumir-la en una frase: 
“És el tipus de teatre que la Beckett 
ha de programar”.  

A Blau hi ha una catàstrofe: un 
accident marítim que acaba amb to-
ta la tripulació d’un vaixell morta i 
un únic supervivent a la deriva (Ma-
nel Barceló) aferrat a un ós de peluix 
–el carregament era de ninos, que 
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Novetat  
‘El(s) poeta 
Ovidi’ 
recupera 
poesies 
inèdites de 
Montllor

‘Blau’  
Un accident 
marítim acaba 
amb un sol 
supervivent a 
la deriva


