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Crònica

He vist Lluís Homar plo-
rant assegut al meu da-
vant abans de traves-
sar-me amb la mirada. 
He imaginat Sílvia Bel 

jugant a una perversa versió del 
Risk, fent moure exèrcits i refugiats, 
fent caure governs i bombes per di-
vertir-se. He escoltat Àlex Casano-
vas ficant-se a la pell dels fotògrafs 
de guerra que van immortalitzar el 
petit Ailan Kurdi mort a la vora del 
mar o la mirada de l’Omran Daqnix 
ferit i cobert de pols en sortir viu 
d’un bombardeig a Alep. “Com una 
imatge tan perfecta pot contenir al-
hora tant de dolor?” M’ha fet mal el 
dolor de Fina Rius interpretant una 
dona refugiada amb el braç lesionat 
que camina fugint de casa seva i tem 
per la seva vida. I he rigut veient-nos 
reflectits en la dona atrafegada i su-
perficial que interpreta Marta Mar-
co, que és solidària quan li va bé, 
quan no fa vacances, per La Marató 
i quan treu dels armaris les bosses de 
roba gastada que li fan més nosa que 
servei.  

He vist tot això concentrat en 
tres quarts d’hora a De Damasc a 
Idomeni, l’experiment teatral soli-
dari que han impulsat els drama-
turgs de Barcelona Playwrights amb 
el Teatre Lliure per recaptar fons 
per als refugiats. Ho he vist i he 
aplaudit una idea brillant, una capa-
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citat de convocatòria insòlita, una 
qualitat artística espaterrant i, so-
bretot, una qualitat humana evi-
dent. Fins i tot Rosa Maria Sardà va 
aparèixer per sorpresa al final de 
l’espectacle, tot i que fa mesos que 
s’ha allunyat dels escenaris, i va ata-
car: “Com podem viure tranquils 
sent responsables del desastre hu-
manitari que ens envolta? Sí, tots en 
som responsables. Els governs ho 
han fet tot malament, però no ens 
podem quedar de braços plegats”, 
afirmava, per acabar recitant Edu-
ardo Galeano: “Molta gent petita, en 
llocs petits, fent coses petites pot 
canviar el món”.  

20 espectacles de sobretaula 
El que 60 dramaturgs, directors i ac-
tors han decidit fer és teatre: 20 mo-
nòlegs breus per ser interpretats en 
una sobretaula. La sala Fabià 
Puigserver semblava més una timba 
de pòquer o un casament que no pas 
un espectacle. El públic es repartia 
aleatòriament per 20 taules i desco-
bria, un cop assegut i sense presen-
tacions, quin seria el seu menú. De 
lluny se sentia l’onatge del mar, 
aquest Mediterrani que engoleix vi-
des cada dia. Per a això es recaptaven 
fons –l’entrada costava com a mínim 
50 euros–, per aconseguir 22.400 
euros per mantenir durant 15 dies el 
vaixell de salvament de l’ONG Pro-
activa Open Arms. Durant les obres, 
el xiuxiueig que sorgia de les taules 
aturava el soroll del mar. 

De Damasc a Idomeni era la suma 
perfecta de grans interpretacions i 
teatre de proximitat, sense trucs, 

amb dosis de la realitat més actual 
i crua, però sense lliçons ni pam-
flets, ni abús de dades. La comèdia 
de Gemma Brió dirigida per Magda 
Puyo que interpretava Marco era 
d’una quotidianitat que desarmava: 
“El primer que penses quan veus 
aquells nens per la tele és: «Me’ls 
poso a casa, no?»”, deia a un espec-
tador. I tot seguit: “És molt trist que 
gent normal s’hagi hagut de trobar 
en una situació com aquesta. Però 
és una avalancha i a Europa tampoc 
hi caben”. El text de Llàtzer Garcia 
que dirigia Xavier Albertí parlava 
d’una escala de veïns que convoca 
una reunió urgent preocupats per 
l’arribada d’una família de refugiats. 

Homar no articulava cap paraula, 
només et clavava aquells ulls blaus. 
Sergi Belbel dirigia el text d’humor 
geoestratègic de Cristina Clemente, 
amb Sílvia Bel repartint cartes. I po-
dríem dir més noms de “la flor i na-
ta” de l’escena catalana –en parau-
les de la Sardà–, però és que cada es-
pectador només veia cinc monòlegs, 
i, per tant, se’n perdia quinze. Així 
que ja pot començar la campanya 
mediàtica, viral, mundial, perquè 
aquest dispositiu escènic combatiu, 
emotiu i útil es pugui repetir més 
enllà de les dues funcions d’ahir. 
Que es reprodueixi, que s’exploti, 
que es versioni, que no mori. Gràci-
es a tots.e 

L’aspecte de  
la sala Fabià 
Puiserver en 
l’assaig general 
d’ahir, amb els 
autors, actors i 
directors amb 
una samarreta 
vermella.  
PERE VIRGILI

Molta gent petita  
en llocs petits  

fent coses grans
Rosa M. Sardà tanca el colpidor experiment 

del Lliure en solidaritat amb els refugiats 

TEATRE

L’exposició de Bowie anirà al Museu del Disseny a la primavera
alment en el terreny del disseny 

gràfic i de la moda”, anunciava 
l’Ajuntament en un comuni-

cat. L’acord és que el museu 
cedeixi l’espai per a la mos-
tra, amb contrapartides en 
funció del públic que asso-
leixi, que es preveu que si-
gui multitudinari.  

L’exposició David Bowie 
is ja ha rebut milions de vi-

sitants en ciutats com Berlín, 
París i Chicago. Actualment es 

pot veure al Museo d’Arte Mo-
derna di Bologna (MAMbo) i viatja-
rà a Tòquio abans d’arribar a Barce-
lona, que serà l’última ciutat euro-
pea a acollir-la abans del seu trasllat 
a Nova York, on es clausurarà la gi-

ra el 2017. Segons va explicar la pro-
motora, el mateix artista va mos-
trar-se interessat que la mostra pas-
sés per l’estat espanyol. Més de 300 
objectes, entre els quals hi ha lletres 
manuscrites, vestuari original, foto-
grafies, pel·lícules, vídeos musicals, 
moda, dissenys d’escenaris i els ins-
truments personals de Bowie, for-
men el cos de David Bowie is.  

Ahir també es va saber que el 21 
d’octubre sortirà a la venda el disc 
Lazarus cast album, amb les últimes 
gravacions de Bowie i els clàssics de 
l’artista cantats pel repartiment del 
musical de Broadway. El 8 de no-
vembre, al Teatre King Cross de 
Londres s’estrenarà la versió angle-
sa de l’obra de teatre.e

Bowie el 1976, 
a la mostra.  
 JOHN ROWLANDS

ART

El Museu del Disseny de Barcelona 
acollirà la primavera que ve l’expo-
sició David Bowie is, la retrospecti-
va sobre l’artista britànic produïda 
pel Victoria and Albert Museum, de 
Londres, on es va inaugurar el març 
del 2013, i que està de gira pel món 
amb un gran èxit de públic.  

La promotora argentina de Dani-
el Grinbank, que té els drets per por-
tar-la a un museu de l’estat espa-
nyol, juntament amb la madrilenya 
Sold Out, va fer públic el gener pas-
sat –dos dies després de la mort del 
músic– que des de la primavera an-
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terior estava buscant infructuosa-
ment un espai per portar la 
mostra a Barcelona. Llavors 
ni el Macba, ni el MNAC, ni 
el Museu del Disseny, ni el 
CCCB, ni el CaixaForum 
disposaven o bé de l’espai 
necessari (requereix 
1.000 m2) o bé de dates 
lliures en la seva progra-
mació. Després de negoci-
ar-ho amb l’ICUB, final-
ment serà el Museu del Dis-
seny qui l’acollirà el 2017: “La 
dimensió pluridisciplinària i sem-
pre innovadora del treball de Bowie 
entronca amb l’aposta del museu 
per mostrar i explorar les connexi-
ons entre l’art i el disseny, especi-


