
Només sé que no sé res

T
orno a ser a Mèrida, en el 
seu famós Festival Interna-
cional de Teatre Clàssic (61 
edicions, ja) amb nova fun-

ció i nou personatge. Ara em toca 
ser Sòcrates, dins d’un espectacle 
concebut i dirigit per Mario Gas. 
L’estrena, per sort, va ser un èxit  
–o això sembla, això diuen, això em 
volen fer creure i això vull creure– 
i disfruto de cada representa- 
ció com si fos una oportunitat úni-
ca, perquè a sobre d’aquell escenari 
un se sap privilegiat i seria de cade-
na perpètua no treure el màxim 
partit a aquest privilegi. Com dis-
frutaré, n’estic segur, a partir de la 
setmana que ve al Romea de Bar-
celona. 
 Sòcrates m’ha arribat caigut del 
cel. No és un personatge que esti-

gui a l’horitzó habitual dels actors. 
No hi penses com penses en Èdip, 
Orestes o Agàmemnon, per la senzi-
lla raó que gairebé no compta com 
a personatge dramàtic (en el sentit 
teatral del terme), no està en el re-
pertori. Fins ara. Mario Gas i Alber-
to Iglesias l’han elevat a la catego-
ria d’heroi tràgic. Sócrates és la tra-
gèdia d’un ciutadà que pateix els 

rigors d’una democràcia mal ente-
sa i encara més mal vehiculada, i 
que es deixa morir per salvaguar-
dar l’essència d’aquesta democrà-
cia i donar valor a  les lleis amb què 
han convingut regir-se entre tots. 
«¿No és veritat que escapant-me em 
burlaria de les lleis i de la ciutat? 
¿No creus que portaria a la ruïna 
aquesta ciutat si les seves lleis no es 
complissin?». Dic aquestes parau-
les en escena i me les tornen diver-
sos ressons alhora. Les dic i les en-
vio mentalment a molts que em sé 
i em callo, amb l’esperança que ca-
da un trobi la seva resposta. Em so-
nen a reflexió necessària, d’urgèn-
cia. El teatre convertit novament  
–¡com m’agrada!– en tribuna de de-
bat, en àgora, en assemblea. I la fun-
ció que no acaba amb l’última obs-
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curitat, sinó que es prolonga més 
enllà de la porta de sortida, viva en 
els noticiaris d’aquella mateixa nit, 
a l’arribar a casa, i fins i tot en els ti-
tulars de premsa de l’endemà.

Actualitat

Hem estrenat a Mèrida, la roma-
na Emèrita Augusta, envoltats de 
Grècia per tot arreu. Els prop de 
2.000 espectadors de cada nit es 
converteixen, per obra i gràcia del 
teatre, en ciutadans d’Atenes. De la 
del 399 abans de Crist i de la d’ara 
mateix. Impossible veure la funció 
i desprendre’s de l’actualitat. Enca-
ra que tractant d’entendre els uns 
i els altres, es pugui arribar, com 
Sòcrates, a una conclusió sem-
blant: «Només sé que no sé res». H

puntsa

  

  

Cunillé i Albertí es desmelenen
CRÒNICA La hilarant farsa ‘El carrer Franklin’ triomfa al TNC amb el director de transvestit
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Transvestit (com el seu 
Wanda Pitrowska de Ta-
xi... al TNC! i Per començar, 
sarsuela), ensenyant pi-

cardiós la lliga al ritme d’un cuplet, 
i amb mantó verd i perruca ondu-
lada. Xavier Albertí, director artís-
tic del Teatre Nacional de Catalunya 
(TNC), torna a demostrar la seva 
excel·lent vis còmica a El carrer Fran-
klin. Aquesta vegada es posa a les fal-
dilles d’un professor de piano, ex-
pulsat a la intempèrie urbana per 
un desnonament i a la caça desespe-
rada d’algun client a qui oferir clas-
ses de tango i cuplets. L’ajuntament 
va tancar el conservatori de músi-
ca i s’ha quedat sense ni un xavo. Se-
gurament a cap altre director d’un 
gran teatre públic se’l podrà veure 
en una tessitura semblant.
  L’hilarant personatge d’Albertí 
suposa el retrobament de la troupe 
de La Reina de la Noche (artífexs de 
muntatges com El dúo de la Africana 
i Assajant Pitarra...) en una farsa de-
lirant concebuda per la prestigio-
sa dramaturga Lluïsa Cunillé. Josep 
Maria Miró dirigeix l’esbojarrada co-

mèdia (fins al 19 de juliol a la Sala Pe-
tita), en què els irònics dards de la 
premiada autora cauen sobre una 
actualitat tan inversemblant com el 
seu text.   
 L’escenografia ja anuncia el retrat 
d’una societat de cap per avall: mun-
tanyes d’electrodomèstics i trastos 
ocupen una vorera del carrer del tí-
tol. Són les pertinences del transves-
tit pianista i el seu marit (Xavier Pu-
jolràs), desnonats com la resta del 
veïnat. Una dona, abocada al mateix 
destí, irromp carregant amb les cen-
dres (que han sigut degudament re-
partides entre tota la parentela) de 
la seva tia: Margaret Thatcher. 
 
L’HERÈNCIA DE LA DAMA DE FERRO / L’es-
plèndida Lina Lambert broda la fleg-
ma britànica d’aquesta veïna, que al 
més mínim problema entona Down-
town, el hit de Petula Clark, i no perd 
la presència ni quan un cadàver, de 
carn i ossos, acaba a la nevera. No és 
intranscendent que en la trama apa-
regui la tòxica herència de l’anome-
nada Dama de Ferro, la impulsora 
del neoliberalisme sense concessi-
ons que ha arribat als nostres dies. 
Els personatges de Cunillé són algu-

nes de les seves víctimes.
 El de Pujolràs –un taxista que 
comparteix vehicle amb sis col-
legues més– arriba trompa de ver-
mut i felicitat anunciant que li  
ha tocat la loteria. Una sort associ-
ada als tripijocs del governador del 
Banc d’Espanya, que apareixerà en 
el tinglado com un caricaturitzat 
guinyol. L’interpreta un divertidís-
sim Oriol Genís. Montse Esteve com-
pleta el brillant repartiment en el 
paper de  la germana del taxista, úni-
ca activista de l’oenagé Aturem la 
Barbàrie Global. Amb l’altaveu a la 
mà, acaba proclamant esperança-
da: «Ja comencen a caure les torres 
més altes».  

 Amanida amb un variat reper-
tori musical de pop, cuplets i òpe- 
ra, amb brillants interpretacions 
(Pujolràs es llueix amb The show must 
go de Freddie Mercury, entre altres), 
l’esbojarrada comèdia va llançant 
les seves escopinades entre les ria-
lles d’una platea (dijous hi va ser pre-
sent Josep Maria Flotats) que agra- 
eix el refrescant espectacle progra-
mat en el festival Grec. Un diver- 
timento que entre l’absurd i la hi- 
laritat apunta el nostre destí: un 
món de cap per avall hereu del 
thatcherisme. H   33 Albertí, Lambert i Esteve, en la divertida farsa ‘El carrer Franklin’.
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Albertí brilla amb 
Oriol Genís i Lina 
Lambert, dirigits per 
Josep Maria Miró

  

  

La rebel·lió d’Ismael Serrano
CRÒNICA El cantautor va mostrar el seu convuls nou disc al Grec
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Ismael Serrano ha por-
tat les cançons del seu úl-
tim disc, La llamada (títol 
que al·ludeix a les festes 

populars que se celebren per carna-
val a Montevideo), a un terreny rít-
mic més voluptuós del que és habitu-
al, adoptant patrons llatins a partir 

d’una idea d’ús i gaudi col·lectiu de 
la música. «El resultat és que, per pri-
mera vegada, les cançons d’Ismael 
Serrano són ballables», va ironitzar 
dijous al Teatre Grec, conscient de la 
seva reputació de senyor cantautor 
de maneres severes.
 Però no us ho penséssiu, encara 
que peces com Pequeña bachata me-
diterránea, Candombe para olvidar i La 

llamada coquetegin amb ritmes ca-
lents, dominen els acords menors, 
l’espessor lírica i cert sentit del dra-
ma. Si esteu considerant animar la 
vostra pròxima revetlla amb aques-
tes cançons, penseu-vos-ho bé. 
 El terreny natural del trobador 
madrileny és la cançó narrativa, més 
aviat bolcada cap endins, que es de-
bat entre una denúncia sociopolíti-

ca rearmada i el pur romanticisme, 
i aquí, La llamada va aportar al Grec 
noves troballes, sempre en aquesta 
via que té l’origen en la Nueva Tro-
va cubana, Serrat, Víctor Manuel, 
etcètera. Parlem de la vaporosa Ab-
soluto, que va obrir el recital, d’El día 
de la ira, decantada cap a un pop una 
mica simfonitzant i de la miniaturis-
ta Ahora que te encuentro. 

GRÈCIA I ELS DESNONAMENTS / Serrano 
no és precisament un nouvingut a 
la cançó amb missatge social, ja hi 
apuntava quan no es portava, als 
postmoderns anys 90, així que és na-
tural que aquests temps li hagin ins-
pirat composicions com Rebelión en 
Hamelín (en homenatge, va dir, al po-

ble grec, «exemple de dignitat i so-
birania») i La casa y el lobo, que trac-
ta dels desnonaments amb un llen-
guatge de faula, tot s’ha de dir, una 
mica pàrvul. La va dedicar «a l’alcal-
dessa de la ciutat», provocant crits de 
«Sí que es pot» a la grada.
 Entre aquestes novetats, rescats 
com Dónde estarás, Vértigo i Papá cuén-
tame otra vez, una peça, aquesta, en 
què un Serrano rondant la vintena 
rendia comptes amb els ideals pa-
terns, i que al Grec va dedicar «a la 
nova generació». Cites als grans: de 
Paco Ibáñez (El lobito bueno) a Sabina 
(Peces de ciudad) en un recital, com és 
habitual, generós, que va acabar ron-
dant les tres hores, amb entrega als 
dos costats de l’escenari. H 
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