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DUES VIES, DUES VIDES, UN SOL DESTÍ J. BORDES

a Red de Teatros Alternativos és una
xarxa que té 20 anys d’història. Di-
lluns passat admetia amb una gene-

rosa sinceritat que se senten en un mo-
ment de declivi, de crisi, després que els
últims quatre anys hagin aconseguit supe-
rar la supervivència. Ara, a la crisi per
aconseguir els recursos, s’hi suma la de
fer-se vàlids i necessaris al sector teatral.
Per una altra banda, tot just fa un any que
ha nascut un col·lectiu de companyies de
teatre independent a Barcelona. A les re-
unions assembleàries que organitzen pe-
riòdicament hi ha molta efervescència i,
fins i tot (també confessaven dilluns) algu-
nes veus en què veien les sales alternatives
com una de les causes de la seva precarit-
zació. El congrés de la Red de Teatros Al-
ternativos, que aquesta setmana ha con-
gregat representants de la quarantena de
sales alternatives de tot l’Estat espanyol a
la Nau Ivanow, va establir les bases per
descobrir que, en realitat, no són contrin-
cants, sinó còmplices: són dues vies que
corren la mateixa sort, paral·leles, i que
cerquen una estació: el públic. El comboi
que transita per aquesta via són les obres
de teatre, que busquen un difícil equilibri
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La Nau Ivanow congrega grups i alternatives per
trobar com poden fer-se propers al públic

Dues vides,
un sol destí

entre el compromís de mantenir una línia
dramatúrgica i la necessitat de plantejar
aquelles preguntes que al públic li agrada-
ria formular-se. Són dos col·lectius i un
únic destí. Dilluns van entendre que el tí-
tol de western ja no implicava un duel a vi-
da o mort, sinó un viatge conjunt per do-
tar de sentit les sales i de recursos per fer
bo l’aparador de les companyies.

Què és el que demanen les companyies
a les sales? Un cop comprovat que, en ge-
neral, els recursos que reben de l’adminis-
tració només poden ajudar a la sostenibili-
tat de l’equipament i que els diners que po-
den destinar a programació són per a
companyies de fora del seu territori (l’In-
aem impulsa el viatge de companyies fora
de les seves comunitats autònomes), bus-
quen algun tipus d’implicació per fer més
atractiva la seva temporada. Laia Alsina
(de la Cia. La Reial) proposava que les lí-
nies de programació fossin temàtiques,
que guardessin una mínima unitat per do-
nar al públic garanties que el conflicte que
s’aborda li interessarà. Posava d’exemple el
festival Festus, de Torelló, que els van con-
tractar amb el Carroussel (Grec, 2015).

Les sales es veuen forçades a la multi-

programació perquè l’administració els
demana tenir l’espai obert al màxim i que
el nombre d’espectadors sigui rellevant.
Així, es fa difícil el treball de creació més
arriscat. Però no hi volen renunciar, tam-
poc. Per això agafa força la idea que les sa-
les ofereixin espais de residència per a la
producció de muntatges. O per poder fa-
cilitar residències d’investigació. És el cas
de la Nau Ivanow, que ha enfortit la seva
política a les residències. També El Cicló
del Tantarantana persegueix la fórmula de
construir un imaginari comú amb les
companyies. Els ofereix un viatge en algun
dels dos espais. Són moments de gran in-
tensitat per a l’experimentació (l’Àtic del
Tantarantana és un espai no convencio-

a pel·lícula American beauty (1999)
demostra que una bossa projectada
capriciosament pel vent és poètica si

se sap ensenyar amb els ulls que toquen. De
fet, ja hi ha alguns artistes que hi han expe-
rimentat. I sempre amb èxit: és el cas de
L’après-midi d’un foehn (Mercat de les Flors,
2014), en què un ventilador transforma les
bosses de súper en una mena de societat
que és dominada per un estrany ésser amb
un gran abric, o també de Nubes d’Aracala-
danza (Mercat de les Flors, 2010), en aquest
cas amb elements sempre volàtils però molt
més abstractes. Jugar amb un element quo-
tidià, que no genera, aparentment, cap poe-

L Més plàstic
que plasticitat

CRÍTICA JORDI BORDES

sia, cap imatge atractiva, és molt suggeridor
per als creadors i també (encara més) per
als espectadors.

Perquè els elements urbans transcendei-
xin a una imatge magnètica cal molta recer-
ca i saber destriar el gra de la palla. En
aquest sentit, la proposta de Bag lady es

queda en el plàstic i no excel·leix pràctica-
ment gens a la plasticitat esperada. Bag La-
dy no innova en res, i amb prou feines ex-
plota la capacitat de la bossa de plàstic. La
dramatúrgia no genera cap emoció, només
la sorpresa de veure com es desenvoluparà
la següent escena amb una bossa, més o
menys modificada. Però l’element no es
transforma a ulls de l’espectador, sinó que,
en la majoria de les ocasions, apareix ja
construït. No hi ha cap joc sobre el seu vol,
només és una peça que amb nusos pren di-
ferents formes. Té un resultat divertit inicial
però que acaba sent reiteratiu i sense, pràc-
ticament, cap evolució entre els diferents
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nal) i també per atraure els espectadors fi-
dels. L’objectiu segueix sent el públic. Ni
sales, que esperen despertar-se d’aquesta
cançó de l’enfadós, ni les companyies (que
ja han après a cooperar entre elles) tenen
prou energia per treballar les accions que
converteixin l’actuació en una experiència
i que facin altaveu per garantir que el pú-
blic transiti i arreli complicitat amb tots
plegats. L’ecosistema del teatre necessita la
crítica, que, positiva, aporti context entre
la programació d’una mateixa sala i també
entre les sales. Aquelles vies, que sembla-
ven dur el comboi a un final de línia trà-
gic, han de portar-lo al teatre cooperatiu
que és compromès des de les mateixes en-
tranyes de la producció.

Punt de trobada. Les
butaques i
l’escenari de la Nau
Ivanow van ser el
punt de trobada
entre sales i
companyies, dilluns
a la tarda.
DAVID MARÍN

personatges i l’actriu/manipuladora de les
bosses.

I per acabar, la trampa. Perquè tot i que
els seus personatges estiguin construïts
bàsicament de bosses de supermercat,
en realitat el que els dóna la força és la màs-
cara (com passa amb la Madama Butterfly)
o una altra peça que hi actua de comple-
ment. En realitat l’èxit ha de passar per fer
créixer escenes com ara la de l’enamora-
ment de l’home sense ulls de la ballarina de
la maleta. És l’únic quadre que lliga i que
desperta una petita emoció. La resta, tot i
l’empenta de l’actriu, és massa pla i lineal.
Una llàstima. 

BAG LADY
Urban Research
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Cinisme ‘on the rocks’
uan el raonament liberal diu que la millor pel·lícula és la que

genera més ingressos a la productora, l’art es converteix en en-
treteniment. Els de La Brutal (Selvas/Manrique) aspiren que els
seus treballs, que busquen l’aprovació del públic, convidin a fer
alguna reflexió més. No renuncien a l’èxit però tampoc al com-
promís de plantejar preguntes obertes. Això és Una altra pel·lí-
cula, una obra en què dos productors cínics han de decidir si
donen via a un film taquiller o bé a un altre, que els permetria
accedir a la carrera dels Òscars. De convidada de pedra, una in-
quietant assistenta que, aparentment sense maldat, els fa replan-
tejar els fonaments del seu negoci.

UNA ALTRA PEL·LÍCULA
David Mamet
Director: Julio Manrique.
Intèrprets: Mireia Aixalà, Julio Manrique, David Selvas
Dia i lloc: Fins al 29 de novembre, al Teatre Borràs de Barcelona.

Revulsiu a la crisi
uè passaria si un jove treballador que mira d’endur-se alguna

cosa del despatx del director a compte de la indemnització se’l
trobés dormint-hi a dins? Aquest és el punt de partida d’un em-
bolic de comèdia de Jordi Ramoneda. El muntatge, creat a partir
d’una residència artística a Ca l’Estruch, de Sabadell, arriba ara a
l’horari de teatre per a adults al Jove Teatre Regina. Com tota
bona comèdia hi ha girs dramàtics i personatges que donaran
un tomb als ulls del públic, a mesura que avanci la funció. Res és
el que sembla, d’entrada.

LES EMPRESES ES BARALLARAN PER DONAR-TE FEINA
Jordi Ramoneda
Dia i lloc: Del 5 al 29 de novembre, al Jove Teatre Regina.

Maldestre sicari o bon jan
osep Julien ha trobat un monòleg que li permet extreure tots

els matisos amb una trama de pub. L’espectador és com el client
de la taula del costat que sent una conversa que, probablement,
és perillosa d’escoltar però que la intriga l’obliga a no perdre pas-
sada. L’actor, que ja havia fet algun altre monòleg (amb un to
evidentment còmic: El cavernícola) ara desplega unes pauses,
una mirada, una fatxenderia que utilitza per construir un busca-
raons que es pensava que prosperaria en la jerarquia de la màfia
i que es troba en un molt mal pas. L’actor s’hi sent a gust i, per
això, insisteix a recuperar-la a la cartellera. El va estrenar al Grec
2014 i l’any passat va fer una temporada d’èxit (la capacitat era
mínima) al bar del Romea, en sessió golfa.

EL BON LLADRE
Conor McPherson
Intèrpret: Josep Julien
Dia i lloc: Fins al 22 de novembre, a La Seca Espai Brossa.
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AGENDA D’AUTOR J.B.

Homenatge
riol Grau i Fermí

Fernández lideren
l’homenatge a l’ac-
triu Mercè Anglès,
morta l’agost del
2014. L’actriu, que
va ser impulsora de
l’Artenbrut i de Q-
Ars, mai va aban-
donar el suport a la
progressió teatral
de Tarragona, com
ara en la inaugura-
ció del Metropol.
Dia i lloc: Dilluns,
20 hores, Teatre
Metropol (Tarragona).
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Baixos fons. Julien
és un pinxo dels
baixos fons en una
Irlanda
desgraciada.
LA SECA


