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JosepMariaMestres dirigeix al Lliure ‘FrankV’, la grotesca
paròdia musical de Friedrich Dürrenmatt sobre el sistema bancari

Labanca,enòperarock

ROS RIBAS / TEATRE LLIURE

Una escena de l’òpera rock FrankV amb Eduard Farelo al centre

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Era una opereta i s’ha
convertit en una òpe
ra rock,mésadequada
als temps que corren.

Però quant al tema, desafortu
nadament, no ha calgut canviar
res. La peça de teatre Frank V
(opereta d’una banca privada),
que el suís Friedrich Dürren
matt va estrenar el 1959 en un
temple dels diners, a Zuric, re
trata una saga de banquers que
són directament uns gàngsters.
El seu únic principi és estafar
els clients i, després de genera
cions de dedicars’hi, i aprofi
tant que fan el funeral del seu
màxim dirigent, pretenen for
çar la fallida de l’entitat bancà
ria i liquidar l’organització per
què l’Estat es faci càrrec del
deute acumulat. I així quedar
se ambels guanys obtinguts du
rant anysdepillatge.Unahistò
ria que provoca alguna cosa
més que forts ressons després
de la crisi bancària d’aquests
anys i que des de dijous que ve
s’instal∙la a la sala principal del
Lliure deMontjuïc.
“Frank V va com l’anell al dit

per al moment que estem vi
vint, els personatges retratats
són els pares o els avis dels que

ens han portat a la situació ac
tual”, explicaJosepMariaMes
tres, que és el responsable de
dirigir l’obra, que constitueix
l’última gran estrena del Lliure
aquest any. Una estrena que re
corda els bons temps: a escena
hi haurà 12 actors –encapçalats
per Eduard Farelo, Mònica Ló
pez, David Bagès, Xicu Masó o
Ferran Rañé– i quatre músics
–els integrants del grupdepop
rock Obeses, capitanejats per

Arnau Tordera– per construir
tota una corrosiva paràbola
musical de la societat contem
porània. Una paràbola explica
daentre la comèdiabufa i la tra
gèdia negra. I amb molta músi
ca, cançons que suposen la
meitat de l’espectacle i que no
decorensinóqueel fanavançar.
“És una opereta no perquè sí,
obliga a una estilització del
llenguatge i els personatges pe
rò els omple de molta veritat i

mala llet”. Això sí, la música
original de Paul Burkhard ha
estat convenientment arranja
da per Arnau Tordera per por
tarla al món del rock.
Mestres recordaquea l’adap

tació de l’obra que porten a es
cena, realitzada per Sergi Bel
bel, han utilitzat elements de
les diverses versions que Dür
renmatt va crear fins al 1980 i
no ha fet falta afegirhi resmés.
“En un moment determinat un
dels directius de la banca diu
que en aquest món hi ha massa
honestedat, que per poder fer
bé la seva feina i guanyar més
diners necessiten un desequili
bri social més gran i més cor
rupció. Dürrenmatt era un visi
onari”, subratlla.
I diu que malgrat l’aire gam

berro que presideix l’obra –que
estèticament beu de l’expressi
onisme,delmusichall i delmón
dels gàngsters– hi ha un pro
fund sentit de la moralitat, per
quèelspersonatgespodensem
pre escollir entre una vida en la
qual poden ser honestos i tenir
amor o una altra en la qual s’en
riqueixen però de gran deca
dència moral. “I gairebé sem
pre prenen la decisió equivoca
da, perquè es demostra que no
acaben sent més feliços,” con
clou el director.!

L’obra,del1959,
retrataunbanconels
capssónunsveritables
gàngstersqueestafen
elsseusclients

PAU ECHAUZ

Lleida

Juan Ferrer és director de
la Mostra de Cinema Lla
tinoamericà de Lleida des
de la primera edició, fa 21

anys. Crític i estudiós del cinema,
Ferrer és membre de les acadè
mies espanyola i catalana. Aquest
any es projectaran 45 pel∙lícules
de 15 països, ambatenció especial
als nous directors.

El festival fa balanç de la pro
ducció del continent, i aquest
any cineastes llatinoamericans
han triomfat als Oscar.

L’Argentina, el Brasil i Mèxic te
nen indústria i producció esta
bles i de molta qualitat, cadascu
na amb la seva personalitat. Uns
avancen i d’altres s’estanquen,
però és veritat que el 2014 ha es
tat un any extraordinari.

Hiha títols que segueixen a la
cartellera. Relatos salvajes dó
na relleu al cinema argentí.
L’Argentinahacopiat el protecci
onisme francès i li està donant re
sultats magnífics. Què té, a més,
l’Argentina? Doncs molt bones
escoles de cinema, grans direc
tors, però també grans professio
nalsdel documental i la publicitat
i entre tanta producció, hi ha

moltes coses bones.
I el Brasil?

És un altre model, on actua el
mecenatge de grans empreses
com Petrobras. Aquí les grans
marques inverteixen en esport,
què hi farem.

Creu que el mecenatge seria
una solució a Espanya?
No sé si diria tant. Però invertir
en cultura és una idea que les
grans empreses haurien de valo
rar més. Hi ha àmbits de la cultu
ra que són molt exportables i el
cinema s’hi presta. Un sector del
qual ningú no parla és el docu
mental. Jo crec que és bàsic que

una cultura miri cap
enrere, i això només
ho aporta el docu
mental.Hem traslla
dat la secció docu
mental a laUniversi
tat de Lleida i el
resultat és molt bo.

Una activitat pa
ral∙lela és Movie-
ment en col∙labora
ció amb la Funda
ció Sorigué.
Els millors estudi
ants de cinema ar
gentins i espanyols
s’intercanviaran
idees per a un pro
jecte cinematogrà
fic. Sorigué posa les
seves instal∙lacions i
ells tindran els ense
nyaments de Mitesh

Dixit, Carlos Sorín i Antonio Ló
pez. La feina dels estudiants es
presentarà l’any que ve.

Quines són les novetats?
Obrim amb la superproducció
hispanoveneçolana, Libertador,
la lluitadeBolívarper la indepen
dència, d’Alberto Arvelo. També
és molt recomanable la biografia
de Cantinflas, que ha fet Sebasti
án del Amo. Procurem sempre
presentar operes primeres i
aquest any hi ha obres com Güe
ros, d’Alfonso Ruiz Palacios; El
Crítico, d’Hernán Guerschuny;
Mateo, de la colombiana María
Gamboa, oElhijo buscado,de l’ar
gentí Daniel Gaglianó. !

“Laculturahade
mirar enrere i això
ho fa el documental”
Juan Ferrer, director de la Mostra de Cinema de Lleida
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JaésSantJordi aRBA

Hi ha la teoria que aquesta és una
festa infinita. Se celebra a la sete
na planta de l’edifici d’RBA, al
22@, i ens serveix per estrenar
Famòbil, secció que seguirà les
mogudes dels famosos literaris
locals. L’excusa va canviant –un
dia és el premi de novel∙la negra,
un altre es lliura el Gaziel–, però
els assistents són gairebé sempre
els mateixos. De tant en tant, bai
xen a terra ferma, van als seus
llocs de treball, saluden els fami
liars. I tard o d’hora, tornen a la
festa interminable. Fins al punt
que, al càtering, no serveixendol
ços, perquè es podria interpretar
que són les postres i, en conse
qüència, una invitació amarxar.
Com que el president del grup,

RicardoRodrigo, ésunavançat, el
pretext ha estat inaugurar Sant
Jordi amb dues setmanes d’ante
lació. Després de la benvinguda
de Joaquim Palau, director de la
fundació, el president del Gremi
de Llibreters, Antoni Daura, diu
que cal agafar forces per afrontar

el proper 23 d’abril. Cosa que
equival a prendre cava, vi, cerve
sa i tot allò que vingui de gust a la
barra lliure.
Els vicepresidents del Syndicat

de la Librairie Française fan el
pregó. Són Maya Flandin, de la
Vivement Dimanche, a Lió, i Xa
vier Moni, de la parisenca Com
me un Roman. Jon de Errazti els
tradueix. És un intèrpret que sap
interpretar. Aquest enamorat de
les paraules va aterrar a Barcelo
na l’any 1992, i fa uns mesos con
fessava a El món a RAC1 que,
quan va sentir per primer cop el
mot “mandonguilla”, va pensar:
“Aquest és el meu país”.
De mandonguilles no n’hi ha,

però sí minihamburgueses, cana
pès,patatesbraves imoltagentde
l’anomenat mundillo. L’editor de
Gredos i ficció d’RBA, Manel
Martos, no s’ha posat les vambes
vermelles d’altres ocasions. Re
conec entre els convidatsGemma
Lienas, Gerardo Marín, d’Alfa
guara, Josan Hatero, Marina Es
pasa, Joan Safont, Silvia Iriso,
Matías Néspolo, Andrea Rodés,
AlexReig, Daniel Vázquez Sallés.
Laura Santaflorentina em pre

senta Daniel Arbós, que acaba de
publicarDeu top-models i una bo-

ja que parla sola a La Magrana.
Protagonitzada per un noi amb el
cor trencat, la novel∙la repassa els
sistemes que hi ha per lligar a
Barcelona, l’única ciutat del món
on les persones no es coneixen
mai als bars. Ell va anar a una fes
ta de singles enquè tothomporta
vael seuhoròscopaferrat al jersei
per saber si eren compatibles
amb els altres. Comque Sant Jor
di també és el dia dels enamorats,

vull esbrinar la compatibilitat zo
diacal entre els editors, llibreters
i periodistes aquí presents.
“Però Sant Jordi no és el dia

dels enamorats”, em corregeix
Lluís Morral, de la Laie, mentre
fumo socialment a la terrassa
amb vistes a la torre Agbar. Diu
que això són invents propis de
gransmagatzems que decideixen
quan comença la primavera. Ell

és aquari, com la filla dels perio
distes Sergio Heredia (bessons) i
Silvia Taulés, que és escorpió.Ál
varo Colomer –“evidentment
lleó, el rei de la selva”– assegura
que els escorpió tenen fama de
ser destres en les arts amatòries.
Que els escorpionsmaten. Taulés
riu. Heredia també.
Isabel Sucunza, llibreteradeLa

Calders, és aixímateix escorpió, i
ho és la directora d’Àrtic, Anna
Pérez Pagès. El subdirector
d’aquest programa, Ivan Rosque
llas, va néixer el mateix dia que
JohnLennon però anysmés tard,
de manera que és balança. Diuen
que sempre busquen l’equilibri i
no el troben mai. La productora
Cristina López és aquari. I la rea
litzadora Laia Ventayol és verge,
per tant dedueixo que deuen ser
compatibles perquè fan un molt
bon equip.
Veig Patrícia Gabancho. Sota

quin signe va néixer? I el succes
sor de l’agent literària Carmen
Balcells, Guillem d’Efak? I els
meus nous caps, Miquel Molina i
IgnacioOrovio? Pregunto i apun
to, i a la llibreta, amb mala lletra,
hi diu: “Toni Vall, sagitari; el di
rector deLaMagrana, JordiRou
rera, també;ÀlexHinojo,ques’ha

deixat una barba llarga com un
hipster, també”.Uncambrer ano
menat Carlos serveix vi a Taulés
per enèsima vegada. És verge.
Taulés diu: “Normal, els verges
són falsos bessons”. Ah, bé,
d’acord.
MartinaTorrades i AnnaAsco

lies estan preparant Spanish
Bookstage, una plataforma de
compravenda de drets d’autor
on line. Sónpeixos i taure respec
tivament, i es portaran fraternal
ment, com els meus germans i jo.
Des dels quatre anys, Ascolies és
amiga d’Anna Guitart, bessons,
ara coordinadora de guió del pro
grama Via llibre i a qui ben aviat
veureu a les pantalles. Pregunto
als llibreters francesos. Emmiren
com si no m’haguessin entès. Re
pregunto com a bona periodista.
Ella és cranc i ell, peixos.
També peixos és el director

d’Anagrama, Jorge Herralde, i
em diu que la seva dona, Lali Gu
bern, és aquari. El seu gran fitxat
ge a l’editorial, Sílvia Sesé, és ver
ge; la cap de premsa, Teresa Slan
zi, sagitari, i l’editora en català,
Isabel Obiols, bessons. “Però
alerta”, m’adverteix Obiols, “que
el que compta són els ascen
dents”.Vaja.Tot aquest treball de
campper anores. Ésmassa com
plicat. Sóc incapaç d’arribar a cap
conclusió.
Devers la mitjanit, es disparen

els llumsdecolors i unadjmolt li
teràriacanviade to idevolum.Ha
arribat el moment del gintònic i
dels whiskies. “Sommassa cultes
per a aquesta música”, es queixa
l’editor de Libros del Asteroide,
Luis Solano. En preguntarli quin
és el seu horòscop, respon lògica
ment: “Jo, lleó”. A l’argentí Edu
ardo Hojman el cansa que posin
tantes cançons de Calamaro.
Tambésonenhitsd’Alaska,Hom
bres G i Raffaella Carrà.
Els astres s’alineen i tothom

surt a ballar. Algunes ens esgar
gamellemambla tornadaquediu:
“sufre mamón”. Els francesos ac
cepten que han vingut a divertir
se. És primavera, l’amor sura en
l’aire i la gent ho celebra. Els úl
tims que se’n vanho fan a les qua
tre de la matinada. El proper di
lluns, el premi Gaziel es lliurarà
aquí mateix. La teoria pren força:
la festa infinita continua.!

ALFREDO GAROFANO

A la dreta, els vicepresidents del Syndicat de la Librairie Française,Maya Flandin i XavierMoni, dijous a la nit a la festa de Sant Jordi

FAMÒBIL

Llucia Ramis

Barcelona

Llibreters,editors i
escriptors agafenforces
perafrontarelproper
23d’abrilenuna llarga
vetllada literària

PALOMA ARENÓS
Sant Cugat del Vallès

Desprésdemésde80anysdevida
aixecant la gran carpa, el Raluy ha
fet una excepció. Entre el 2 i el 12
d’abril ha transformat el Teatre
Auditori Sant Cugat en un circ, en
elmillorsentitde l’expressió.Des
prés de Reus, la companyia, capi
tanejada per Carlos Raluy, està de
gira estable amb el seu nou espec
tacle The Big Top, però a Sant Cu
gat ofereix la versió rebatejada
comTheBigTop... Inside.
Durantdueshores ienvoltatsde

quatre parets i sostre d’obra, els
artistes delecten el públic amb
grans números aeris, de malaba
risme, equilibri, força i bonhumor

amb un tret comú: el caràcter tra
dicionaldelamarcaRaluy.Perquè
elcircde l’Auditori s’assemblimés
a la versió tradicional, els carruat
ges clàssics del Museu Raluy do
nen la benvinguda al públic a la
plaça. I a l’escenari s’han instal∙lat
butaques en semicercle, demane
ra quemés d’un espectador viu en
lapròpiapelllesbromesdelpallas
soBobylev.
SantCugatdelVallès,queésciu

tat amiga del circ des del 2008, ha
volgut retre homenatge a aquest
artambaquestaoriginal iniciativa,
segons explica el directordelTea
treAuditori,PepTugues.PerCar
losRaluy,haestatunaaposta“cre
ar i descobrir com encaixa el circ
dins d’un teatre. Estem acostu

mats a estar envoltats pel públic,
però a l’Auditori, una gran part
dels espectadors els tenim da
vant”, raona. El seu germà Lluïset
Raluy, pallasso imatemàtic, conti
nua sorprenent el públic amb un
número“científic”enelqualacon
segueixqueunagallinabalaarribi
a lagàbia,desprésdeserdisparada
peruncanó.Unaaltrade lesnove
tats són els Golden Stars, un grup
d’aguerrits equilibristes, enfun
datsenuntutúdeballet,quevolen
pelsairesmentre fansomriure.
El Raluy prosseguirà la seva gi

ra, ara ja amb la carpa clàssica, a
Sabadell (del15al19d’abril),Man
resa (del 23 d’abril al 3 de maig),
Terrassa (del 7 al 17 demaig) i per
terres franceses.!

El Raluy transforma el Teatre
Auditori de Sant Cugat en un circ


