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Grand mal
Anne Lise Le Gac viu a Marsella i 
Élie Ortis a París, i de vegades es 
troben. La web és el seu espai de 
trobada quotidià. A aquesta 
conversa l’anomenem Grand 
Mal, un pou sense fons on 
acumulen materials sense 
prejudicis. Col·leccionen vídeos 
de gent ballant 
espontàniament, 
receptes de barretes 
energètiques, frases 

Antic Teatre. Verdaguer 
i Callís, 12. www.
anticteatre.com. 
Urquinaona (L1-L4). 10 €. Dv. i 
ds., 21 h. Dg., 20 h. Del 18 al 20 
de març.

La butaca
‘La butaca’ explica la història 
d’un mosso d’esquadra d’orígen 
gallec que, el dia que el 

president de Catalunya es 
disposa a signar la declaració 
unilateral d’independència, 

posa els seus coneixements i la 
seva Walther 9mm al servei de 
Rafael Casanova…  
Eixample Teatre. Aragó, 140. 
Urgell (L1). 16 €. De dj. a ds., 
21.30 h. Dg., 19 h. Fins al 27 de 
març.

La Celia
Ivanna Rossi relata els 
èxits, els amors, els 
escàndols i disgustos 
que van formar part de 
la vida de Celia Gámez, 

aquella joveneta que 
amb 20 anys i després 

d’actuar una curta temporada 
com a cantant a Buenos Aires, va 
partir el 1925 cap a Espanya. 
Teatre Tívoli. Casp, 8.  
 www.grupbalana.com. Catalunya 
(L1-L3-FGC).  23-33 €. De dc. a ds., 
20.30 h. Dg., 18 h. Del 18 al 27 de 
març.

�LLUENTONS
No hem après res, dels anys 
de crisi. Continuem construint 
equipaments amb marbre, vidre, i 
després, quan s’inaugura, no hi ha 
ni dos duros per programar-lo. Ens 
preocupa més l’estètica del lloc 
que l’ètica, més quina fotografia 
sortirà quan s’inauguri, que la 
gent digui ‘que maco’, que les 
obres que s’hi exhibeixin, la línia 
artística, que la gent se’l senti 
seu i hi vagi. És com quan has de 
dirigir una obra que no et fa el pes 
i truques un músic perquè li posi 
color a la cosa.

�EXEMPLES
En els últims anys hem construït 
teatres desmesurats, l’exemple 
més catastròfic del qual és 
el TNC, amb una sala gran 
maleïda, de la qual en fugen els 
directors d’escena com de la 
pesta. L’exemple del Lliure de 

Montjuïc no és tan bèstia, però 
hi ha marbre! Cal?, em pregunto, 
sobretot quan vas pel món i veus 
un teatres d’arquitectura discreta, 
que fins i tot reutilitzen espais 
ja existents, com la Schaubühne 
berlinesa, que era un cinema. O 
el parisenc Bouffes du Nord, que 
era un teatre de varietats, tancat 
durant 20 anys abans que Peter 
Brook se’l fes seu.

�UN CASTELL
Ara mateix, s’estan acabant les 
obres de la Sala Beckett. L’edifici 
nou serà preciós. Ha costat uns 3 
milions d’euros aixecar-lo, gràcies 
a l’Ajuntament i el Consorci de 
rehabilitació de Teatres. I saben 
què passa? Que la Beckett passa 
de Gràcia a Poblenou amb el 
mateix pressupost i el mateix 
personal. Serà com tenir un castell 
sense poder-se moure de la cuina. 
Una ximpleria. Algú ho entén?
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