
T TEATRE

wwwww
wwwww
wwwww
wwwww
wwwww

100% RECOMANABLE

MOLT BONA

BONA

REGULAR

DOLENTA

Pep Tosar (centre), un director escènic amb por al teatre sota la sorra. FOTO: ROS RIBAS

No confonguem les coses: el
teatre a l’aire lliure no és
pas un teatre veritablement
lliure, sinó més aviat la seva
negació. Si voleu apropar-vos
al teatre que no té por d’as-
sumir la llibertat radical per-
què no té por d’enfrontar-se
al públic ancorat en l’im-
mobilisme, us caldrà anar a
buscar el teatre que es cou
sota la sorra. I ara mateix,
aquest teatre sota la sorra
el trobareu ubicat a la Sala
Gran del Teatre Nacional de
Catalunya (TNC).
Fa un parell de tempora-

des, per aquesta mateixa sa-
la es va passejar el fantasma
de Doña Rosita la soltera, una
preciosa comèdia dramàtica
ben representativa d’aquell
Lorca enormement popu-
lar que delectava els lectors
amb el seu Romancero gitano.
Però ara toca conèixer l’altra
cara del poeta. I recordar
les paraules que va pronun-
ciar a la conferència de pre-
sentació de Poeta en Nue-

va York, aquell llibre escrit a
l’ombra dels gratacels en què
s’endinsava com mai abans
ho havia fet pels camins de
l’experimentació formal i
l’exploració dels racons més
íntims. Deia llavors Lorca:
“Yo no vengo para entrete-
ner a ustedes. Ni quiero, ni
me importa, ni me da la gana.
Más bien he venido a luchar
cuerpo a cuerpo con una ma-

sa tranquila”. I després afe-
gia que a la lluita vehement
per comunicar-se en què es-

tava ficat no pensava donar
mel (“perquè no en tinc”) si-
nó sorra.

RAMON OLIVER

EL PÚBLICO

DE FEDERICO GARCÍA LORCA. DIR.: ÀLEX RIGOLA. UNA COPRODUCCIÓ DE TEATRO DE
LA ABADÍA I TNC. INT.: NAO ALBET, JESÚS BARRANCO, DAVID BOCETA, LAIA DURAN,
IRENE ESCOLAR, MARÍA HERRANZ, JAIME LORENTE, DAVID LOQUE, PAU ROCA, PEP
TOSAR, JORGE VARANDELA, NACHO VERA, GUILLERMOWEICKERT. DATA: FINS AL 3/1.
LLOC: TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (SALA GRAN). PLAÇA DE LES ARTS, 1. METRO:
GLÒRIES (L1). TEL.: 933 065 700. PREU: 24-28€. HORARI: DC., DV. I DS., 20H; DG., 18H.

FEDERICO GARCÍA LORCAMANTÉ UNA LLUITA FEROTGE AMB EL PÚBLIC DINS UNA OBRA TRENCADORA

QUE ÀLEX RIGOLA VEU COMUNA GRAN OPORTUNITAT PER FICAR-SE LITERALMENT AL CAP DE L’AUTOR

El poeta que volia donar sorra
Irrupció del teatre impossible
Quan García Lorca va aban-
donar Nova York, ho va fer
per instal·lar-se a l’Havana. I
va ser, precisament sota el sol
del Carib on va néixer El pú-
blico, una obra que forma part
juntament amb Así que pasen
cinco años i La comedia sin tí-
tulo d’una trilogia de textos
teatrals que ha sigut definida
com la del teatre impossible
de Lorca. Una impossibilitat
derivada tant de la ruptura
amb la convenció plantejada
per uns textos que prescin-
deixen de les lleis de la nar-
rativa, i que semblen seguir
camins més al·lucinadament
onírics que lògics, com pel
caràcter transgressor del seu
contingut.
Va ser el mateix Lorca qui,

en una carta adreçada al seu
amic Martínez Nadal abans
del seu retorn a Espanya,
afirmava que havia escrit ver-
sos i teatre d’escàndol, i que
la seva nova obra (definida
per Lorca com el seu millor
poema) presentava un tema
francament homosexual.
Tant, que fins i tot hi ha qui
assegura que El público pot
ser considerada com la pri-
mera obra teatral espanyola
(la segona, si tenim en comp-
te la relació lèsbica que Ri-
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BOGES
José Pascual Abellán està de
sort a casa nostra. Fa una mica
més d’un any, el Versus Teatre
ens va permetre conèixer ben
a fons el seu teatre gràcies a
un cicle pel qual van passar
‘Las cosas que faltan’, ‘Versus’
i la mateixa versió castellana
de ‘Locas’. I aquí el tenim
de tornada, amb les seves
boges (dos personatges que
en aquest cas interpreten tres
esplèndides actrius) expres-
sant-se ara en català, i sota
la direcció d’un Joan Maria
Segura que fa no res dirigia
en aquesta mateixa sala la
brillant ‘You Say Tomato’.
Ara, el que us toca a vosaltres
és decidir fins a quin punt
les dues desconegudes que
comencen a petar la xarra-
deta a la sala d’espera de la
consulta d’un psiquiatre i que
aparentment han tingut una
vida ben dispar (l’una, amb
aires de triomfadora social;
l’altra, seguint els estereotips
de la més resignada mestressa
de casa) estan de debò boges.
La qual cosa, ja de pas, us
portarà a preguntar-vos, inevi-
tablement, què significa per a
vosaltres la bogeria i on situeu
els límits que la separen d’allò
que anomeneu seny. DE JOSÉ

PASQUAL ABELLÁN. DIR.: JOAN
MARIA SEGURA. INT.: MUNTA
RIUS I ROSER BATALLA/ÀUREA
MÀRQUEZ. DATA: FINS AL 17/1.
SALA MUNTANER. MUNTANER,
4. METRO: UNIVERSITAT (L1,
L2). TEL.: 934 515 752. PREU:
18-20€. HORARI: DE DC. A DS.,
20.30H; DG., 18.30H.

EL CAMP
Martin Crimp, una de les veus
més potents de l’escena brità-
nica contemporània –i també
una de les més inquietants; el
seu teatre ens situa sempre al
bell mig de paisatges humans
que provoquen un cert
neguit–, ens convida a passar
una temporada al camp. Però
aneu amb compte: si busqueu

la tranquil·la harmonia que
no trobeu a la vostra urbanita
existència, potser acabareu
sortint d’aquí escaldats. Que
és justament el que està a
punt de passar-li a la parella
amb fills formada pel Richard
i la Corinne, un matrimoni que
intenta recuperar en plena
natura allò que –vés a saber;
no avancem esdeveniments–
potser ja està perdut, ho fiquis
a l’escenari en què ho fiquis.
Això, fins que entra en joc
una accidentada desconeguda
necessitada d’una mica d’ajut
i capaç de fer trontollar la gran
seguretat aparent. Però ara
no us penseu pas que Crimp
us està ficant al bell mig d’un
triangle amorós com tants

d’altres. Per alguna cosa el
teatre d’aquest autor ha estat
de vegades comparat amb el
que escrivia el seu compatri-
ota Harold Pinter o amb el
cinema que filmava Antonioni:
aquí, tot sembla parlar d’una
altra cosa diferent d’aquella
de què s’està parlant i tot
sembla susceptible de tenir
moltes capes superposades. Al
camp, les coses són més com-
plexes del que semblen. DIR.:
XAVI ÀLVAREZ. INT.: ANNA
PRATS, SONIA ESPINOSA,
XAVI ÀLVAREZ. DATA: FINS AL
30/12. LLOC: VERSUS TEATRE.
CASTILLEJOS, 179. METRO:
GLÒRIES (L1). TEL.: 932 323
184. PREU: 20€. HORARI: DE
DT. A DJ., 20H.

+ estrenes
vas Cherif havia plasmat poc
abans a Un sueño de la razón)
que abordava de forma ober-
ta l’homosexualitat.

Aneu amb compte
amb la doctrina!
I és que, tal com afirma el
poeta en un moment d’aquest
text, “la doctrina, cuando
desata su cabellera, puede
atropellar sin miedo las ver-
dades más inocentes”. Con-
tra aquesta forma d’atrope-
llament està precisament
escrita una obra en el centre
de la qual hi trobem un di-
rector escènicmassa carre-
gat de por per abandonar el
teatre a l’aire lliure i abordar
l’autenticitat i el risc del tea-
tre sota la sorra que el podria
deixar sense públic. Aquest
director necessita les màsca-
res per ocultar el seu propi
desig. I Lorca, com el mateix
personatge de l’Home 1 ano-
menat Gonzalo (el veritable
amor d’un director que sem-
bla disposat a renunciar-hi
per no perdre el seu lloc de
seguretat) vol que caiguin
totes les màscares.
“Cal pensar en el teatre de

l’avenir. Tot el que existeix
ara a Espanya és mort. O es
canvia el teatre des de les ar-
rels, o s’acaba per sempre”.
No és estrany que aquesta
obra que fascina Rigola des
que era ben jovenet pugui ser
vista encara ara com un rep-
te, una mostra de modernitat
encara ara desafiant.

José Pascual Abellán es pregunta sobre els límits del seny a ‘Boges’. FOTO: JORDI EGEA

PREMI PULITZER I PREMI TONY AL MILLOR MUSICAL DE BROADWAY
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