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Emma Vilarasau a La mare. D. RUANO

En la terrible 
solitud de 

l’abandonament 

TEATRE

‘La mare’ LA VILLARROEL 66 DE FEBRER  

La mare és la segona peça 
d’un díptic familiar de Flo-
rien Zeller, tot i que va ser 
escrita abans que El pare, 
una obra que hem vist al 

Romea amb un gran Héctor Alterio. 
Són dues peces que tenen força en 
comú. Si El pare parlava d’un home 
amb Alzheimer, de la seva angoixa, 
a La mare el diagnòstic no és tan clar 
però l’angoixa és més acusada, i més 
accentuada la sensació de no saber 
gaire bé fins a quin punt el que veiem 
és real o la figuració d’una mare, l’An-
ne, presa per un amor patològic cap 
al seu fill Nicolas. “Es pot estimar 
massa?”, pregunta l’Anne. Ben segur 
que quan passa això és quan es con-
fon l’amor amb la necessitat imperi-
osa, amb l’egoisme propi de qui bus-
ca la salvació a qualsevol preu. 

A l’escriptura de Zeller sempre hi 
ha un lloc –petit– per a l’humor, que 
apaivaga la gravetat del drama, més 
abundant a El pare que en aquesta 
mare que el director Andrés Lima ha 
llegit en clau de relat misteriós. Un 
clímax de suspens reforçat per la 
banda sonora, la il·luminació i les fi-
nestres que s’obren soles impel·lides 
per el vent. Al final podem pensar 
que tot el que veiem és fruit de la psi-
que de l’Anne, d’un laberint mental 
on es barreja el desig del fill i el dolor 
per la buidor de la seva vida. Un 
exorcisme per alliberar tots els di-
monis en la seva cruesa.  

L’habilitat d’Andrés Lima passa 
per mantenir l’atenció per damunt 
de la confusió que genera una infor-
mació fragmentada i amb punts de 
vista diferents que no respon a la lò-
gica del raonament sinó a una hàbil 
estructura que exigeix una certa en-
trega de l’espectador. Per això la fun-
ció deixa plenament satisfet: mal-
grat els dubtes que queden en l’aire, 
i la reiteració –probablement exage-
rada– d’un mateix problema, hi ha 
una magnífica interpretació de con-
junt amb un sorprenent Pep Pla i so-
bretot amb una Emma Vilarasau re-
alment posseïda pel desconcert del 
personatge i que expressa amb ter-
rible i empàtica contundència la se-
va dolorosa solitud.e
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El cinema Comèdia, a punt de ser desnonat
Gràcia i la Gran Via i va ser la re-

sidència de l’empresari i polític 
Frederic Marcet Vidal i la se-

va dona Dolors Planàs i Ar-
met fins que es va convertir 
en teatre el 1934. 

La Guerra Civil va inter-
rompre les reformes que 
l’arquitecte Pere Domè-

nech Roura havia començat 
a l’edifici, i finalment el Co-

mèdia va obrir les portes com 
a teatre l’any 1941. Va començar 

a funcionar com a cinema l’any 
1960. L’última rehabilitació de 
l’edifici es va fer l’any 2015 amb 
l’objectiu de construir una sala 
de 850 localitats per fer-hi teatre 
i obrir-hi un restaurant. No es va 
arribar a dur a terme mai.e

El Comèdia està 
ubicat a la cruïlla 
del passeig de 
Gràcia i la Gran 
Via. PERE TORDERA
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Fa més d’onze mesos que l’empresa 
que gestiona les sales d’exhibició del 
cinema Comèdia, la societat Espec-
tacles SL, no paga el lloguer de l’es-
pai. Aquest fet ha portat les famílies 
Pla i Planàs, propietàries de l’edifi-
ci, a presentar una demanda de des-
nonament per impagament. Les fa-
mílies lamenten la situació però as-
seguren que s’han fet “reiterats in-
tents de trobar una solució 
acordada que evités aquesta doloro-
sa mesura”. Per això, han iniciat 
gestions amb la consultora Aguirre 
Newman per fer prospeccions de 
mercat i trobar un operador que 

BARCELONA
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mantingui l’activitat de l’edifi-
ci com a cinema. Si no el tro-
ben, donaran prioritat a 
una empresa que faci un 
ús cultural de l’edifici, 
“perquè està catalogat 
com a equipament cul-
tural”, expliquen.  

L’Ajuntament de Bar-
celona ha evitat manifes-
tar-se sobre el cas, i indi-
ca que aquest “és un as-
sumpte entre particulars” so-
bre el qual, “de moment”, el 
consistori no té res a manifestar. 
El cinema Comèdia està situat al 
Palau Marcet i va ser construït 
per l’arquitecte Tiberi Sabater 
entre els anys 1887 i 1897. Està 
ubicat a la cruïlla del passeig de 

Preljocaj, el coreògraf 
obsessionat a canviar 

responsable com a coreògraf i direc-
tor artístic. Per a la resta confio en 
altres professionals de la compa-
nyia”, assegura.  

Dels mestres al segell propi  
La stravaganza va ser creada fa vint 
anys i des de llavors s’ha seguit in-
terpretant pràcticament cada curs 
al NYC Ballet. Fa dues dècades, per 
a Preljocaj, aterrar en una compa-
nyia nord-americana suposava una 
experiència nova i l’obra volia re-
flectir precisament aquest “inter-
canvi d’ADN” amb música de Vival-
di: “És la trobada de dos llenguat-
ges, de dues civilitzacions. Algú 
d’Europa que se’n va al Nou Món 
per fer intercanvis, com si fos en un 
mercat on es canvien teixits per es-
pècies”, explica. Sabent que Preljo-
caj és fill de pares albanesos, La 
stravaganza també es pot llegir com 
l’experiència d’un immigrant i fins i 
tot com una metàfora relacionada 
amb la creació, amb l’intent d’evo-
lucionar des de l’ensenyança dels 
mestres cap a un lloc més personal.  

“Tinc molt presents els meus 
mestres”, reconeix aquest coreò-
graf format en tres pilars: la dansa 
clàssica, l’expressionisme alemany 
de Karin Weiner i la dansa abstrac-
ta i moderna de Merce Cunning-
ham. D’això n’ha aconseguit treu-
re un segell propi. Ell s’hi reconeix, 
però alhora en renega: “L’estil indi-
ca el límit de l’artista per fer una al-
tra cosa –diu–. L’estil pot ser una 
trampa”. Per això sempre busca no-
ves aliances creatives amb escrip-
tors, artistes, músics o dissenya-
dors, com Jean-Paul Gaultier. “In-
tento veure què em poden oferir al-
tres creadors, i sempre em sento 
diferent quan acabem de treballar 
junts, sento que he après coses”, 

afirma. També reconeix que “és 
molt difícil canviar, però si t’es-
forces, pots enriquir la teva gra-
màtica”. Preljocaj se sent “com 
una ràdio”: sempre sintonitzat 
per captar la inspiració vingui 
d’on vingui.  

Spectral evidence és del 2013, 
i com que ja sentia que amb els 
ballarins del NYC Ballet eren 
com cosins, va optar ser “més ra-
dical”. Va escollir música de John 
Cage i un episodi connectat amb 
la història dels Estats Units, els 
judicis de les bruixes de Salem. 
“Em va impactar. Com la religió, 
els radicals, condemnen unes no-
ies que volien ser més lliures i na-
turals”, explica. Una situació amb 
la qual troba paral·lelismes avui. 
“En la lluita de la dona, la història 
es repeteix”, lamenta.e

Un moment de La stravaganza, creada fa dues 
dècades per al NYC Ballet. JC CARBONNE

La companyia francesa interpreta al Liceu 
dues peces creades per al NYC Ballet 

DANSA

El francès Angelin Preljocaj, un dels 
coreògrafs contemporanis més 
sol·licitats del món, ha viatjat amb 
la seva companyia a Barcelona, una 
ciutat que li agradaria trepitjar més 
sovint. “No vinc prou. ¿Venen altres 
companyies estrangeres? –pregun-
ta, interessat en el panorama de la 
dansa a l’Estat–. A la meva compa-
nyia tinc quatre ballarins espa-
nyols”. Aquesta temporada el Gran 
Teatre del Liceu li ha fet passar la 
set amb un programa doble en què 
presentarà, des d’avui i fins dissab-
te, dues peces creades originalment 
per al New York City Ballet, Spectral 
evidence i La stravaganza.  

Però al marge d’Espanya, el Ba-
llet Preljocaj ha capejat tranquil·la-
ment la crisi i ha seguit fent gires  ar-
reu del món amb un centenar de 
funcions a l’any. Preljocaj diu que el 
secret és del seu repertori, que és 
extremadament ampli i estilística-
ment variat: “Podem oferir un ven-
tall de diferents estils i mides. Faig 
peces molt diferents. Una pot ser ra-
dical, com Empty moves, amb músi-
ca de John Cage, que és fàcil de 
moure perquè implica quatre balla-
rins i un tècnic. I també tenim peces 
com les que portem al Liceu o en-
cara més grans, com Snow white”, 
explica el coreògraf, que va fundar 
companyia pròpia el 1984. Des del 
1996 es van establir a Ais de Proven-
ça i es van convertir en un Centre 
Coreogràfic Nacional de la Regió de 
la Provença-Alps-Côte-d’Azur, amb 
26 ballarins estables. La feina de di-
rector de companyia, a diferència 
d’altres artistes, no li pesa: “Jo no ho 
vull controlar tot, només em sento 
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Evolució 
“L’estil indica 
el límit de 
l’artista per 
fer una altra 
cosa”, diu


