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ÀlexRigolaadaptaalTNC‘Incerta
glòria’, lagrannovel∙lade laGuerraCivil
Pau Roca, Nao Albet o Joan Carreras donen vida als personatges de Joan Sales

JUSTO BARRANCO
Barcelona

És una de les grans estrenes de la
temporada del Teatre Nacional de
Catalunya encara que es produeixi
alaSalaPetita.Defet,eldirectordel
TNC,Xavier Albertí, li va proposar
aÀlexRigoladerealitzarelmuntat
ge a la Sala Gran del teatre de Glò
ries, però Rigola, exdirector del
LliureiactualdirectordelaBiennal
deTeatredeVenècia,vapreferirun
espaimésrecollitperalasevaparti
cular versióde la grannovel∙la de la
GuerraCivil espanyola: Incertaglò-
ria, de Joan Sales, els inoblidables
personatges del qual guanyaran
corporeïtat a partir d’aquesta nit i
fins al 14de junygràcies aPauRoca
–l’incopsable i misteriós Juli Sole
ràs,quesempreesveualanovel∙laa
travésdelsulls dels altres–,NaoAl
bet–eltinentLluís– iMarcelBorràs
–el seminaristaCruells–, els tres jo
vesamicsquevana laguerraalcap
davant d’Aragó –tots ells orfes que

han crescut amb les seves ties–,
acompanyats a més en escena de
Mar Ulldemolins –Trini, nòvia de
Lluís– o Aina Calpe, com la seduc
toraCarlana.Unsactorsque, recor
daRigola,suposenperaelltreballar
per primera vegada amb protago
nistes d’una nova generació, acos
tumataincloureenelsseusmuntat
ges gentdelaseva,comJoanCarre
ras, elqual aquíéseldoctorPuig.
Un Joan Carreras que va formar

partd’aquellmonumentalipodero
síssim espectacle de Rigola titulat
2666,basatenlanovel∙lahomònima
de Roberto Bolaño i amb el qual és
inevitable imaginar connexions es
cèniquesamb Incertaglòria, encara
queaquestasiguimoltmésbreu:Ri
gola ha reduït la novel∙la de Sales,
enorme en tots els sentits, a tres
hores imitjaambdosentreactes in
closos.UnRigolamoltimplicatper
sonalment amb l’obra: “És una his
tòriaqueperamicomença famolts
anys, i no amb la lectura d’Incerta
glòria sinó passant les vacances

amb els meus avis a Castelldefels.
Vull creure que el càmping per on
passàvem és on va treballar Bolaño
un temps. El meu avi m’explicava
llavors laGuerraCivil per fascicles.
Des que va estar amb les Brigades
Internacionals i al front de l’Ebre

finsaquanvafugirdelcampdecon
centraciód’Argelers”.
Històries que Rigola porta dins i

ambquèfadeuanysvapensarmun
tar un espectacle. Però va llegir
l’obra ivaveureque lidonava“molt
més”.“Encertmomentde l’adapta
cióarriboapensarquelaGuerraCi
vil va ser un catalitzador perquè

aquests personatges es facin pre
guntes sobre l’existència que nor
malmentetfasdesprésdel’equador
de la vida. La novel∙la se m’enduu
per les seves tensions dramàtiques,
els seus diàlegs, per com mostra la
GuerraCivil al front i a la rereguar
da, que és just el quem’explicava la
mevaàviadecomlavaviureella.És
una novel∙la que no te l’acabes, que
obre molts temes, hi ha escenes
d’acció, debat, reflexió”. “Hi ha
molta filosofia,bàsicamentdeKier
kegaard,mostrant un individu que
potescollir, iaixòliprodueixangoi
xa”, recorda, i apunta que a les car
tes de Sales a Màrius Torres hi ha
“els mateixos pensaments, històri
es, personatges i devegades elsma
teixos noms que a Incerta glòria”.
“Kierkegaard va ser el primer filò
sof que va partir d’ell per explicar
se filosòficament i Sales parteix de
les seves vivències per a ficciona
litzarles” i convertirles, conclou,
“enunahistòriaèpica,ungranviat
ge,ara tambéperalsespectadors.”!

Rigola ha reduït la
novel∙la, enorme en
tots els sentits, a tres
hores i mitja amb dos
entreactes inclosos

DAVID RUANO / TNC

Els personatges de Joan Sales guanyen corporeïtat a partir d’avui al Teatre Nacional i fins al 14 de juny

Mantenir la flama

Roxette

Llocidata:SantJordiClub
(14/V/2015)
RAMON SÚRIO

Els grups que van tenir èxit en el
passat es resisteixen a desaparèi
xer,permoltxacrososqueestiguin,
quanhi continuahavent fans recla
mantlos. És un conte que es pot
aplicaralduosuecRoxette,conver
titenunseptet,veientlafragilitatde
la cantant Marie Fredriksson, que
es passa l’actuació asseguda i que
per moure’s necessita ajuda. Ja va

superar un tumor cerebral, que va
obligarelgrupaunaaturadadedeu
anys,enunacarrerarepresaambels
àlbums Charm school i Traveling i
l’actual gira del 30è aniversari, que
culminarà l’any que ve quan es
compleixin els trenta del seu debut
ambPearlsofpassion.
En el repertori de grans èxits

obvien aquest àlbum però el seu
single posterior, la balada It must
have been love, es converteix enpe
çacentraldesprésde la famaadqui
ridaa labandasonoradePrettywo-
man. Va ser un dels temes que va
cantar el públic, demostrant que
han fet seves algunes cançons. Una

altra balada que els fans se saben fil
per randa és Spending my time i és
quecal dir queRoxette, tal comPer
Gessle va recordar, van gravar un
disc en castellà, titulat precisament
Baladas en español, que va incloure
aquesta i altres que no es van obli
darderescatar, comaCrash!Boom!
Bang!oListen toyourheart.
Tant xarop emocional és com

pensatpels temesmésrockers,amb
exhibicions a l’estil heroi de la gui
tarra, iballables.Enaquestatessitu
ravaserefectivalatacadafinal,amb
la bogeria col∙lectiva que va des
encadenar l’arranjament rock&roll
aplicat aHow do you do!, la barreja
de yeyé i èpica de Dressed for suc-
cess, empalmadaamblatornadasu
perpop de Dangerous, i l’impuls
glam de Joyride i The look, demos
trantque la flamaesmantéviva.!

CRÍT ICA DE POP/ROCK

Migsegled’or

PedroRuy-Blas

Llocidata:NovaJazzCavade
Terrassa (16/V/2015)
KARLES TORRA

El gran cantant madrileny Pedro
RuyBlas celebra les seves noces
d’or amb la música. Una llarga his
tòria que també va començar amb
casament: el de la seva germana
amb un militar nordamericà de
Torrejón de Ardoz. Gràcies a això,
en els seixanta, va descobrir l’últim
delrhythmandblues ide jazzenun
moment en quèEspanya vivia en la

inòpia. Conegut al seu barri comEl
americano, va començar a militar
amb 16 anys en grups de pop i rock,
entre ells Los Canarios. Fundador
del llegendariDolores i ambunbri
llantfulldeserveisalteatremusical,
el cantant va presentar amb el seu
quarteteldarrerdisc,Elamericano.
Per fascinarnos des de l’inici amb
una inspirada versió del billieholi
dayà I’m gonna lock my heart. Ex
hibint una tècnica depurada i una
fluidatransmissióemocional,vafer
efecte amb les adaptacions jazzísti
ques de clàssics del pop i rock com
A whiter shade of pale (Procol Ha
rum)oBlack isblack (LosBravos).!

CRÍT ICA DE JAZZ

L’Acadèmia
de lesArts
Escèniques es
fa el seu lloc
ALEJANDRO ESTEBAN
Barcelona

El president de l’Acadèmia de
les Arts Escèniques d’Espanya
(AAEE), José Luis Alonso de
Santos, vamanifestar ahir el seu
desig que “la relació amb els
premisMaxs’estrenyi”, després
departicipar l’entitatperprime
ra vegada en la passada gal∙la
delsMax.
L’AAEE,queesvacrearfauna

micamésd’unany,técomobjec
tiusprincipals unir la professió i
potenciar el debat intel∙lectual,
com va assenyalar el seu presi
dent, a la presentació a Barce
lona de la institució i de la seva
nova revista Artescénicas. A di
ferència del cinema, l’acadèmia
del qual fa gairebé vint anys que
està en rodatge, les arts escèni
ques han estat mancades d’una
institucióaixí finsara.“Nohavia
estat possible crearla abans per
la dissidència” pròpia de la pro
fessió, va argumentar Alonso de
Santos, i va afegir: “Quan hi ha
hagutalgunintentalgúhavolgut
apropiarse’l omanipularlo”.
L’Acadèmia, que depèn eco

nòmicament dels ajuts de la So
cietatGenerald’Autors iEditors
(SGAE) i de les quotes dels seus
membres, compta ja amb 300
acadèmics –la majoria de la Co
munitat de Madrid, Andalusia i
Comunitat Valenciana–, però
esperenassolirels500 i tenir re
presentació a totes les autono

mies per evitar ser una entitat
eminentment madrilenya, així
compal∙liar la faltade la lírica.
Sobre el 21%d’IVAencultura

Alonso de Santos va assenyalar:
“El pitjor del Govern central no
és l’IVA, és la indiferència”, i va
concloure: “Nopodemnegociar
perquènoels importa”.!

“ElpitjordelGovern
centralnoésl’IVA,
ésquenopodem
negociar; noels
importa”,diuAlonso


