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KILÒMETRES
Ara sí; us ho estàvem anunciant des de fa mesos, però ara ja ha
arribat el moment de conèixer d’una vegada la flamant nova seu de
la Sala Beckett, situada allò que se’n diu al cor mateix del Poblenou.
La casa nova de la Sala Beckett, no cal ni que us ho digui, serà una
casa més gran i més ben equipada, en tots els sentits, que la seva
anterior –i ben emblemàtica– llar. Però, malgrat tot, la nova Beckett
ha preferit obrir portes de manera íntima, amb un monòleg molt
personal que té alhora una dimensió molt universal. Perquè, vejam:
qui més qui menys, tots i totes teniu o heu tingut avis i àvies. I
aquests avis i àvies –que sovint acostumen a disposar de més temps
per a aquestes coses que els pares– us han transmès un grapat
d’històries que, quan ja no hi siguin, poden acabar esvaint-se del
tot en l’oblit. Això és, precisament, el que va témer l’actriu Meritxell
Yanes quan la seva àvia va morir, l’any passat. I per això mateix va
demanar a Marilia Samper –una dramaturga excel·lent– que donés
forma escènica a aquests records. De fet, un dels objectius que s’ha
marcat la nova Beckett és el de potenciar la creació de relats teatrals
nascuts de la pròpia experiència personal. Relats com ara aquest
amb el qual Yanes ens recorda la quantitat enorme de quilòmetres
que podem recórrer sense moure’ns de casa. IDEA ORIGINAL DE
MERITXELL YANES I MARILIA SAMPER. DIR. I DRAMATÚRGIA: MARILIA
SAMPER. INT.: MERITXELL YANES. LLOC: SALA BECKETT. PERE IV,
228. METRO: POBLE NOU (L4). TEL.: 932 845 312. DATA: DEL 29/9
AL 16/10. PREU: 12€. HORARI: DE DJ. A DS., 20.30H; DG., 18.30H
(2/10, NO HI HA FUNCIÓ).• Salabeckett.cat

LLEGUÉ PARA IRME
No feu cas del títol: Gabriel Chamé Buendía més aviat sembla que
ha arribat per quedar-se. I a l’èxit que està obtenint la segona tem-
porada del seu ‘Othelo’, hi afegeix ara les representacions d’aquest
monòleg que ell mateix interpreta i que defineix com a “comèdia
tràgicament burlesca”. Una comèdia, d’altra banda, molt estressada,
perquè el pallasso que la interpreta va tan sobrat d’estrès existencial
commancat de temps per fer tot allò que li caldria fer. I, a sobre,
quan arriba la nit i es fica al llit, se les ha de veure amb el fantasma
del seu pare mort, com un ‘Hamlet’ qualsevol! DE I AMB GABRIEL
CHAMÉ BUENDÍA. DIR.: ALAIN GAULTRÉ I GABRIEL CHAMÉ BUENDÍA.
LLOC: LA VILLARROEL. VILLARROEL, 87. METRO: URGELL (L1). TEL. 934
511 234. DATA: FINS AL 16/10. PREU: 12-20€. HORARI: DS., 21.30H;
DG., 18H.• Lavillarroel.cat

+ estrenes

Meritxell Yanes ens explica les històries de l’àvia. FOTO: BERNAT CASERO

Atenció, forces de l’ordre:
vigileu bé, perquè de vega-
des fins i tot la sarsuela més
aparentment innocent pot
amagar dins seu un focus
d’incitació a la rebel·lió, quan
és un artista revolucionari
qui la perpetra. I així és, jus-
tament, com el Teatre Nacio-
nal ha decidit iniciar la terce-
ra temporada sota la direcció
artística de Xavier Albertí,
plena a vessar de propostes
imprescindibles.
Enguany, al TNC hi tindran

cabuda el retorn del Shakes-
peare musical deMolt so-
roll per no res, però també
el Shakespeare tràgicament
històric d’un Ricard III amb
cara de Lluís Homar. O la Ce-
lestina transvestida de Jo-
sé Luis Gómez. O la visita de
Mikhail Baryshnikov,mite
de la dansa en mans d’un mi-
te del teatre com Robert Wil-
son. Als escenaris del TNC
ens esperen obres fonamen-

tals de Rodoreda, Sagarra,
Koltés, Txèkhov, Norén, Ro-
sich... Però, de moment, el
que toca és rebre com cal, i
per tercera vegada, la gran
Wanda Pitrowska, aquesta
insigne directora d’orquestra
d’origen polonès i gran conei-
xedora de la cultura musical i
escènica catalana que sembla
ben bé la germana bessona
(són sospitosament clavats!)
del mateix Albertí.

Prenent les aigües i fent gresca
Aquest cop, la batuta de la Pit-
rowska se les haurà de veure
amb les partitures d’un Josep
Anselm Clavé que –això ja ho
sabem– va ser una mica el pa-

RAMON OLIVER

JOSEP ANSELM CLAVÉ I XAVIER ALBERTÍ POSEN

MÚSICA I CORS A L’INICI DE TEMPORADA DEL TNC

El sainet subversiu
Què seria d’un bon aplec sense un núvol de cotó ensucrat. FOTO: DAVID RUANO

re fundador d’unmoviment
coral que a casa nostra arri-
baria a adquirir una implan-
tació molt considerable. Però
que –i això potser ho teníem
més oblidat– va ser, també,
un perillós element amb el
cap ben ple d’idees republi-
canes, federalistes i, fins i tot,
filocomunistes. De fet, quan
Clavé va estrenar al Liceu, el
1858, L’aplec del Remei, aques-
ta obra, considerada la pri-
mera sarsuela catalana de
la història, acabava de tornar
d’un exili passat a Ses Illes.
Cal, doncs, llegir entre línies,
forces de l’ordre: entre tant
sarau musical en el qual con-
viuen els banyistes burgesos
que prenen les aigües termals
de Caldes de Montbui i les
classes populars ficades
en un aplec multitudinari, se-
gur que s’escolen missatges
subversius!

L’APLEC DEL REMEI

DE JOSEP ANSELM CLAVÉ. DIR. WANDA PITROWSKA. DRAMATÚRGIA: JOSEP
MARIA MIRÓ. INT.: MIQUEL COBOS, ANTONI COMAS, GERMÁN DE LA RIVERA,
ANNA FEU, MARTA FIOL, ORIOL GENÍS, MARIA HINOJOSA, TOMÀS MARXÉ,
JOAN MAS, JOSEP-RAMON OLIVÉ, GRISELDA RAMON. ORQUESTRA SIMFÒNICA
DE L’ESMUC. COR DE LES GLÒRIES CATALANES. LLOC: TEATRE NACIONAL DE
CATALUNYA. PLAÇA DE LES ARTS, 1. METRO: GLÒRIES (L1). TEL. 933 065 700.

DATA: DEL 29/9 AL 2/10. PREU: 19,50 - 23€. HORARI: 20H; DG., 18H.• Tnc.cat


