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maranto és gat vell en això del teatre i les
performances. Es belluga còmodament en
un discurs de mil imatges poètiques (majo-

ritàriament decadents i escèptiques) i d’accions re-
vulsives, acrobàtiques, i de contacte directe. És en
la frontera del personatge i de l’actor i hi ha una
connexió instantània amb l’espectador. La tercera
obra de la companyia, nascuda el 1999 i que sobre-
viu actuant i sorprenent la concurrència més des-
perta en sales emergents de tot l’Estat espanyol, re-
torna al text i obvia bona part d’escenes visuals que
carregaven, ferien i restaven coherència al discurs.
Bon treball, aquest, de la mort que culmina senten-
ciant que se sent orgullós de mirar-se el melic.

La companyia és generosa i va augmentant
l’aparició de personatges i la seva presència a l’es-
cena. Ara, Martí és el quart convidat. De fet, execu-
ta un personatge de pedra: el presentador d’un pro-
grama revulsiu que pretén trobar el millor supervi-
vent de la Terra. Tant vàlid com estúpid. Tan burra
com la vida. Els tres personatges que evolucionen
sota els focus responen a no gosar viure per por de
perdre-ho tot; al carpe diem més animal que no me-
sura si fa mal a un mateix o als veïns, i, per últim, a
la persona que tot ho justifica: fins i tot, la seva de-
cisió incorrecta de no actuar. El quart moviment de
la peça és un vídeo documental en què estàtues de
la Rambla i creadors emergents com ara Semolina
Tomic (L’Antic Teatre), Jordi Forcadas (Pa’tot-
hom), i l’artista Frederic Amat, opinen sobre l’art i
sobre la supervivència (vital i artística, depenent de
si el formigueig és a l’estómac o al cor).

Four movements, el primer espectacle del cicle
Radicals Lliure, és sincer i contundent. Trencar una
síndria amb el cap, fer-se passar el corrent d’una
bateria, enterrar viva una actriu o el cant brillant
«Soy Eva y no pariré» són algunes de les accions
que aporten l’acció al devessall de paraules i a la
tempesta pessimista d’una societat intolerant o
prou progre per saber que és injusta però incapaç
d’arriscar: una societat morta en vida.

Amaranto culmina la trilogia del sofà. Van co-
mençar fa un grapat d’anys amb la seva versió acro-
bàtica de l’amor (Tazón de sopa china) i l’any pas-
sat van tenir un daltabaix amb un cant a l’honor (In-
dignos): tres freaks demostraven que eren capaços
de perdre la dignitat pel seu públic, fins a deixar-se
violar. El retorn al Tazón... és d’agrair.

A

teatre | «four movements...»

Benvolgut retorn
als orígens

� Títol: Four movements for survival

Companyia: Amaranto
Intèrprets: Ángeles Ciscar, David Franch, Lidia
González Zoilo i Martí Sales
Dia i lloc: Dijous, 26 d’abril (28 i 29 d’abril, 5, 11 i
12 de maig) a l’Espai Lliure

JORDI BORDES El Gall Editor no és una
editorial nova. El 1996,
Gracià Sánchez va obrir el
portal a Pollença (poble
del nord de Mallorca) i ho
va fer amb una col·lecció
de teatre, Llibres del Món i
de la Bolla, que actual-
ment és una de les poques
col·leccions especialitza-
des en aquest gènere que
s’editen a Catalunya.
D’aleshores ençà, El Gall
Editor ha incrementat el
nombre de col·leccions
fins a arribar a quinze.
«Almenys editam un títol
per any en les col·leccions
de narrativa, assaig i poe-
sia», va especificar el di-
rector literari, Antoni Xu-
met. Des que el 2004 es
van instaurar els Premis
Pollença de Poesia, que
organitza l’Ajuntament
d’aquesta mateixa locali-
tat, l’editorial també pu-
blica els treballs guanya-
dors a les seves col·lec-
cions: El Cabàs (narrativa)
i Trucs i Baldufes (poesia).
Amb l’aval d’aquests onze
anys de treball a darrere,
van aterrar a Barcelona per
presentar els títols recents
i anunciar els projectes de
futur, entre els quals s’in-
clou l’edició dels dos dia-
ris de Blai Bonet.

De la col·lecció El Ca-
bàs, Xumet va esmentar
com a novetat el llibre de
Jean Serra Punt de cade-
neta, que és «un recull
d’articles, d’impressions
de la seva experiència vital
i també dels paisatges i
personatges de la seva in-
fantesa». La darrera obra

de teatre que han editat en
la col·lecció Llibres del
Món i la Bolla és de Feliu
Formosa. Cel·la és una re-
flexió sobre les tres obres
de teatre que va escriure
l’expressionista alemany
Ernst Toller els cinc anys
que va estar empresonat
per haver instaurat l’ano-
menada República dels
Consells de Baviera. En
poesia va fer esment d’Ab-
salom, d’Hilari de Cara,
que ha rebut el premi Ca-
vall Verd que atorga l’As-
sociació d’Escriptors en
Llengua Catalana, i de De-
clivi de la mirada, de Jau-
me Mesquida, primer pre-
mi de Pollença de poesia.
A més, enguany també
han publicat obres que
«per les seva complexitat i
característiques mereixen

un comentari a part», com
ara Poesia completa, de
Joan Alcover, que n’aple-
ga tota la producció poèti-
ca, tant catalana com cas-
tellana, i que s’afegeix a
l’anterior volum. I també
el llibre La cuina de Ma-
llorca. Receptes de cuina
tradicional mediterrània,
de Jaume Fàbregas, un
dels «més prestigiosos
gastrònoms del país».

Projectes
Els plans de futur de l’edi-
torial són continuar inci-
dint en les traduccions
d’altres llengües al català,
sobretot en matèria de nar-
rativa i assaig, que consi-
deren «de vital importàn-
cia per a l’enriquiment del
panorama literari». Des
del primer moment han

optat per la traducció de
llibres escrits originària-
ment en portuguès i han
incorporat al catàleg
Camp de sang, de Dulce
Maria Cardoso, que han
traduït Marta Ferré-Morna
i Antoni Picornell Belen-
guer, i Te’m morires, de
José Luís Peixoto –consi-
derat el millor talent jove
de la literatura portugue-
sa–, que ha traduït Antoni
Xumet. També van dir que
han adquirit els drets d’al-
gunes obres italianes
(L’home envaït, de Ge-
sualdo Bufalino) i nord-
americanes (Call it sleep,
de Henry Roth). En tra-
ducció poètica també van
ressaltar Susanna Rafart,
que s’encarregarà de ver-
sionar Principi i fi de la
neu, d’Yves Bonnefoy.

El Gall Editor publicarà els diaris
del poeta mallorquí Blai Bonet

L’editorial es presenta a Barcelona amb l’aval d’onze anys de feina al darrere

El director literari, l’editor i el representant a Barcelona, durant l’acte de presentació. / A.V.

� El poeta, novel·lista i crític d’art
mallorquí, Blai Bonet, (Santanyí,
Mallorca, 1926-1997) va escriure
quatre diaris, Els ulls (1973), La mi-

A. VIVES / Barcelona rada (1975), La motivació i el film
(1990) i Pere Pau (1992). El Gall
Editor reeditarà els dos primers dia-
ris en un únic volum que es titularà
Els ulls i la mirada. La reedició i el

pròleg aniran a càrrec de Margalida
Pons. Aquest és un dels projectes de
futur que va anunciar l’editor Gracià
Sánchez, en la presentació de l’edi-
torial a Barcelona.

� Divertiment de qualitat.
La segona mostra de Pa-
llasses i Pallassos del Sant
Andreu Teatre (SAT),
Apallassa’t, tanca avui les
portes amb l’espectacle de
Marta Carballo Canta-
clown, primer premi del
Festival Internacional de
Valladolid del 2005, i els
Germans Brothers, amb
els actors Jordi Purti i
Lluís Graells, que presen-

ten Tutti Clown. La mos-
tra, que ha durat 11 dies,
ha programat 13 funcions
de 9 espectacles diferents,
la majoria produïts a Cata-
lunya, com ara Sóc un pa-
llasso de Claret Clown, i
Cops, espectacle de la
companyia Encara Farem
Salat, dirigida per Àlex
Navarro i Caroline Dream.

Tot i que no és habitual,
aquest any s’ha vist un
grup estranger en la mos-

tra del SAT. La companyia
mexicana Nariz Roja y
Cia, que també impulsa
una entitat de pallassos
d’hospital –www.risatera-
pia.org–, ha presentat Nor-
vak, poderoso demente, un
divertit i sòlid muntatge
dirigit per Artús Chávez i
molt ben interpretat per
Fernando Córdoba en el
paper de pare, i Andrés
Aguilar, un mag i faquir
que intenta demostrar els

poders mentals i habilitats
sobrenaturals a l’escenari,
com per exemple doblegar
una cullera amb la ment i
llegir el pensament. Sense
xifres oficials, el director
artístic de la mostra, Joan
Busquets, fa un balanç
«positiu» de la segona edi-
ció, que ha augmentat el
nombre d’espectadors res-
pecte de l’any passat; tot i
que el teatre encara no
s’omple com es voldria.

La segona mostra de pallassos del SAT
s’obre a companyies estrangeres

M. BARRERA / Barcelona




