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jans de comunicació, situacions que 
condueixen a totes les formes possi-
bles de degeneració humana: un 
dron de neons sobrevola el que 
podria ser una guerra, un 
guerrer explica la seva 
infantesa mancada 
d’amor patern i du-
es nenes es maqui-
llen, es vesteixen i 
es mouen com 
models d’un im-
púdic concurs de 
bellesa.  

El nou director 
del Centre Dramà-
tic Nacional de 
Montpeller posa en 
evidència i incomoda el 
públic, i a sobre ho sap fer amb 
humor: el maltracta i ridiculit-
za quan el posa a ballar cumbia en 
una paròdia de classe de ball, o quan 
col·loca dues persones dins de dos 
sacs de dormir perquè conversin i 
tinguin relacions íntimes –si això és 

La filòsofa Marina Garcés defensa pensar 
davant una vida que fa mal. PERE TORDERA  

Marina Garcés treu 
la filosofia ‘Fora de 
classe’ amb l’ARA

PENSAMENT

El cap de setmana que ve, l’ARA ofereix als lectors 
el llibre de la filòsofa Marina Garcés Fora de clas-
se (15 €, Arcàdia), concebut a partir dels textos 
que durant mesos ha publicat a l’Ara Diumenge. 
“La filosofia, per a mi, no va ser d’entrada una op-
ció acadèmica o professional. Va ser, sobretot, 
una decisió que em va salvar d’una mort en vida”. 
Així comença aquest assaig, una defensa de la fi-
losofia com a alliberament, com una manera de 
tornar al món real, a la vida en tota la seva dure-
sa, bellesa i complexitat: “La vida fa mal. Sempre 
n’ha fet. Però els anestèsics mediàtics i farmaco-
lògics als quals ens havíem confiat no ens servei-
xen. I la vida vol més: ser viscuda, ser comparti-
da i fer-ho amb dignitat. Els experts i els tecnò-
crates també han demostrat no tenir les receptes 
per garantir-ho. Què fem aleshores? Pensar”. 

Una societat del coneixement inculta? 
A Marina Garcés la preocupa i la intriga l’excés 
d’obediència dels joves i d’una societat que no es 
revolta prou, conformista. Detecta molt de simu-
lacre i poca veritat: “L’antagonisme és bo. L’hos-
tilitat és estèril, desertitza, arrasa. I si fóssim més 
simpàtics els uns amb els altres?”, es pregunta de-
mà en una entrevista que li fa Antoni Bassas, al 
qual també expressa una altra preocupació: “La 
incultura profunda amb la qual s’amaga la nostra 
societat del coneixement”.e
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Clavé torna a escena amb la 
recuperació de ‘L’Aplec del Remei’

pansiva Els xiquets de Valls– i envol-
tada de textos del compositor o ci-
tes que glossaven la seva figura pro-
gressista, com el panegíric del dra-
maturg andreuenc Ignasi Iglésias, 
declamats amb convicció per Oriol 
Genís.  

No som, per tant, davant d’una 
exhumació llastrada per l’excés de 
reverència, sinó davant d’una recu-
peració feta amb respecte i, alhora, 
amb humor burleta i desconstruc-
tiu, una pirueta gens fàcil que Alber-
tí executa amb èxit, tot i que la pro-
fusió de gags té alts i baixos. Més en-
cara que amb Roberto G. Alonso 
fent cotó fluix de sucre amb una ba-
tuta, el cim d’hilaritat va arribar 
amb els banyistes de Caldes bevent 
amb porró, amb traça variable. La 
comicitat també depenia dels intèr-

prets i Albertí va fer bé d’envol-
tar-se de cantants avesats a expe-
riments teatrals, com Marta Fi-
ol o l’impagable Antoni Comas 
amb les seves evolucions d’invi-
dent, ben acompanyats pel cor, 
mentre que Maria Hinojosa, Jo-
sep-Ramon Olivé i Miquel Cobos 
aportaven notable elegància a 
una música d’irresistible encís 
melòdic, amb influxos del bel 
canto i algun toc d’opéra comique 
salpebrada amb accents ibèrics. 
L’alter ego d’Albertí, Wanda Pi-
trowska, dirigia amb eficiència 
els joves músics de l’Esmuc, tot i 
que una batuta més experta hau-
ria aportat un discurs més dinà-
mic i hauria tingut més cura dels 
finals. Quines altres perles que-
den amagades als arxius?e

Xavier Albertí, vestit de Wanda Pitrowska, va dur la batuta en la 
recuperació de la sarsuela de Clavé al TNC. MAY ZIRCUS / TNC

El TNC obre temporada amb un espectacle lúdic i reivindicatiu

ARTS ESCÈNIQUES

Les escenes de degeneració 
quotidiana de Rodrigo García

possible– doggy style. Garcia diu 
que ara parteix d’idees més ín-
times i poètiques que universals 
i explícites  –i el duo coreogrà-
fic sobre una pastilla de sabó de 
Marsella n’és una mostra, com 
les diatribes sobre el pas del 
temps i la soledat–, però això no 
significa que la crítica a una so-

cietat fragmentada i víctima 
dels flaixos sigui 

menys profunda i 
crua. Gairebé do-

lorosa. La su-
perposició de 
l l e n g u a t g e s  
–la imatge 
d’una vulva, 
crits, McEn-
roe i un jutge 

deixat– i els 
seus tics estilís-

tics irrenuncia-
bles, com la mani-

pulació d’animals –va 
ser criat en una carnisseria: 

ahir els tocava el torn a quatre 
gallines amansides per unes 
vambes de marca– se sumen a 
una mirada lúcida que ofereix 
cops de puny a l’estómac seguits 
d’escenes memorables.e

Crítica

‘L’Aplec del Remei’ TNC 229 DE SETEMBRE 

La relació amb el patrimo-
ni català és una història 
farcida de complexos més 
apropiats per a una con-
sulta psiquiàtrica que per 

a una crítica musical, una relació ci-
clotímica amb afectats notoris (per 
exemple, l’Any Granados a Barcelo-
na) i institucions públiques com a 
protagonistes absents, ja sigui un 
claudicant Liceu o un Centre Robert 
Gerhard quasi invisible. Vet aquí 
que en aquest panorama desolador 
encara té més mèrit que Xavier Al-
bertí –avesat a les reflexions críti-
ques sobre el país, com Pinsans i ca-
derneres o L’hort de les oliveres–, 
aposti per aquest patrimoni, en es-
pecial en el seu vessant més popular. 
Per això, entre altres coses, se supo-
sa que tenim un teatre nacional. 

El torn li ha arribat ara a Josep 
Anselm Clavé, molt més que el fun-
dador de societats orfeonístiques, 
autor de belles peces corals i primer 
introductor de Wagner a Catalunya. 
La recuperació de la primera sarsu-
ela catalana conservada, L’Aplec del 
Remei (1858), és l’excusa per reivin-
dicar el compromís artístic, polític i 
social de l’autor de Les flors de maig. 
La sarsuela, reduïda als seus núme-
ros musicals, queda relegada a la se-
gona part de l’espectacle, precedida 
d’altres peces de Clavé –com l’ex-

BARCELONA
XAVIER CESTER

Crítica

‘4’ TEATRE PRINCIPAL DE TERRASSA  
229 DE SETEMBRE 

La repulsió, l’estupor, 
l’aversió, tota l’estupefac-
ció que causaria la nostra 
societat a un àlien està 
concentrada a l’escenari. 

Rodrigo García va inaugurar dijous 
el festival Terrassa Noves Tendèn-
cies amb 4, una visió tan desassos-
segant com complexa i visualment 
fascinant del món que compartim. 
“Si no tens bones idees, posa-les a 
tot volum”, xiuxiueja un dels quatre 
individus protagonistes. El muntat-
ge juga precisament amb els for-
mats i les estructures que vol posar 
en evidència, la majoria relacionats 
amb les noves tecnologies i els mit-
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