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#tuitsdecultura
@TeresaSoler
Teresa Soler Actriu

En dos dies, tres direccions d’equi
paments culturals, tres homes.
#onsonlesdones

@MeritxellLavall
Meritxell R. Lavall Filòloga

Les editorials s’estan enfonsant
perquè tenen por d’innovar.
Publicant la novel∙la que estic
escrivint, innovarien.

@BorjaBagunya
Borja Bagunyà Escriptor

‘Perdonavides’ té equivalents en
altres llengües?

@laxnbusto
Lax’n’Busto Grup musical

Estemmolt contents que la cançó
Anestèsia del disc #Polièdric hagi
entrat a la llista “El millor de la
setmana” d’@AppleMusicES!

Màrius Serra

‘10 years
challenge’?

Les xarxes socials són plantacions
d’egos. La penúltima bogeria viral és el
repte dels deu anys, que consisteix a
penjar un autoretrat del 2009 al costat

d’un d’actual. Tothom busca la mateixa floreta
induïda que superi el tòpic hipòcrita de l’estàs
igualieltransformienunestàsmillor.Purxarci
sisme, neologisme que m’acabo d’inventar per
designar el narcisisme a la xarxa. Fora de l’ego,
l’exercici de fixar lamirada deu anys enrere pot
ser interessant. Podríem compartir la cartellera
del 2009 de cinema, teatre, exposicions, con
certs... o la bibliotecade casa. Si sommésdeMa
condo que deMarie Kondo i tenir trenta llibres
ens sembla una broma, podem fer l’exercici de
mirar el quadern de lectures de fa deu anys, a
veurecomresisteixenelpasdeltemps.Ennarra
tiva,Els jugadorsdeWhist,deVicençPagès(Em
púries); Olor de Colònia, de Sílvia Alcántara
(1984), oAnatomíadeun instante,deJavierCer
cas (RandomHouse); però tambéUna tempesta,
d’ImmaMonsó;Lapinçabirmana,deMariaJaén
(LaMagrana);Adesapariciondaneve,deManuel
Rivas (Alfaguara); La casa de gel, del menorquí
JoanPons (Bromera);Puente deAlma,deJulián
Ríos (GalaxiaGutenberg);Mendel elde los libros,
de Stefan Zweig (El Acantilado), o dos anglesos
tan forassenyats comAlan Bennett (La dama de
lafurgoneta,Empúries)iTomSharpe(ElsGrope,
Columna). Entre les lectures de noficció de fa
deu anys topo amb República TV, de Francesc
Canosa (Duxelm); Las plumas del marabú, de
MàriusCarol(LaEsferadeloslibros);Lamortde
Miquel Bauçà, d’Abel Cutillas (Fonoll); Siempre
al oeste,deJosepMariaRomero (Altaïr);Parau

les en la corda fluixa, de Jeús Tusón (TRIA);Fa
mosos impostores, de Bram Stoker (Melusina);
unnúmero especial deTrípodosdedicat aHuer
tas Clavería, Una tragèdia francesa de Tzvetan
Todorov (L’Avenç) i el monumental Elevación,
elegancia, entusiasmo (Galaxia Gutenberg), que
recullelsarticles iassajosdeFranciscoCasavella
del1984al2008.TambétrobomoltesnotesdeLa
familia Wittgenstein, d’Alexander Waugh (Lu
men).Gràcies a aquest llibre vaig saber que el fi
lòsofteniaungermàpianistadiscapacitatqueto
cava ambuna solamà, i emva anar deperles per
introduirloen lanovel∙laque llavorsescrivia.
Les traduccions tenen la virtut d’actualitzar

textos molt més antics. Ara fa deu anysManuel
Forcano en publicava la seva delLlibre demera
velles,deMarcoPolo(Proa), iPauVidalaparcava
elsCamilleris per entomarElGattopardodeTo
masidiLampedusa(Proa)encatalàde2009.Ara
queAmsterdamrecuperaràlatraduccióqueSer
giPàmiesvaferdeClaus iLucas,d’AgotaKristof,
observo que fa deu anys Empúries publicava
Ahir, amb traducció de qui curiosament ara n’és
elflamanteditor,JordiRourera.Laperlatraduc
torad’aquellaanyadavaserElviatgevertical, tra
ducció al català que Mercè Guitart Ribas va fer
d’El viaje vertical, d’Enrique VilaMatas, per a
l’editorial El Funambulista, ubicada a Madrid.
Un veritable 10 years challenge. Què llegíeu, fa
deuanys?

Penjar un autoretrat de 2009
i un d’actual és pur xarcisisme,
neologisme per al narcisisme
a la xarxa

AtalayaTeatro torna
al Lorcamés profètic

J. BARRANCO Barcelona

Unadelesgranscompanyiesdete
atre espanyoles, l’andalusa Ata
laya Teatro, torna tres dècades
desprésauntextprofèticdeFede
rico García Lorca, Así que pasen
cinco años, que aquest cap de set
mana es pot veure a la sala princi
pal del Teatre Lliure deMontjuïc.
Profètic, entre altres coses, per
què, com recorda Ricardo Iniesta,
director d’Atalaya, Lorca va aca
bar d’escriure el text el 19 d’agost
del 1931 i va ser assassinat a trets
just cinc anys després, el 19 d’abril
del 1936 a Granada. “El protago
nista d’Así que pasen cinco años

també és assassinat per tres juga
dorsdecartesd’un tret.Ésunpoe
ta també. I parla que “d’aquí cinc
anys s’obrirà un pou en què cau
rem tots”. Efectivament, hi va ha
verunpouenquèvancauretotsels
habitants d’aquesta Pell deBrau. I
ell continua enunpou.Hi ha aires
premonitoris estranys, a l’obra.
Teniaunasensibilitatmoltespeci
al, i s’adonavaquehi haviauns en
frontaments que podien acabar
comvanacabar”, assenyala.
A l’obra, onírica, surrealista, un

joveenamoratd’unanoiaexplicaa
un home vell que per causes que
no pot explicar no es casarà amb

ella finsquenopassincincanys.El
jove viu i fa viure el públic la inti
mitat dels seus somnis i desitjos.
“La concep a Nova York, molt lli
gada al surrealisme i a la seva idea
del teatre poètic”, diu el director,
que explica que el protagonista és
unreflexdeLorca, ambel seurefi
nament, lasevadolçori lasevaàni
maiambelstemesdel’homosexu
alitat i la lluita d’ell amb la seva
pròpia sexualitat presents, cosa
que dona al personatge ambiva
lència, ambigüitat. I hi ha els seus
amors frustrats i lapròpiamortas
setjantenclaucruel.
Iniesta explica que tres dècades

després de muntar l’obra per pri
mera vegada ha tornat al
text “ambuntomoltdife
rent,mésfosc,perillós,te
nebrós, no tan naïf”. El
1986, recorda, era el pri
mer text que dirigia. Ara
jan’hadirigitmésdevint,
entre els quals El público,
de Lorca, que va ser un
abans i un després: a par

tird’aleshoresvanadquirirunaire
més expressionista, de teatre de la
crueltat d’Artaud. Però, a més a
més, explica, s’afegeixal to l’època
quevivim:“L’Espanyadel1986era
naïf, il∙lusionada, esperançada,
acabava d’ingressar a Europa,
mentrequel’Estatespanyolenquè
vivim actualment és molt tene
brós, ve de tempsmolt foscos. I no
cal que parlem d’Andalusia, de
com s’estan tornant les coses amb
l’extrema dreta, que ha estat un
xoc,inonomésambl’extremadre
ta: amb aquesta idea tan rància de
tornar a pensaments franquistes.
Són tempsmolt foscos”.c

tindrà un paper important.
Sens dubte després de l’elec

ciódeMartel,molt ben rebuda al
món teatral, hi haurà polèmica
de gènere en la cultura barcelo
nina, perquè durant les últimes
setmanes s’han elegit dos homes
més al capdavant de la progra
mació d’institucions clau: Ro
bert Brufau com a director de
L’Auditori i VíctorGarcía deGo
mar com a director artístic del
Liceu. De fet, ahir a les xarxes
socials hi va haver alegria d’uns i
neguit dels que esperaven que
l’elegida fos una dona perquè
creien que, en l’actual moment,
tocava: una dona no ha dirigit
mai el Lliure ni el TNC. També
hi havia qui afirmava que el de
Martel seria un projecte conti
nuista perquè ha treballat amb
Pasqual. Per això el noudirector,
que entrarà al febrer al Lliure, ha
volgut aclarir que el seu projecte
no és continuista i que si algun
adjectiu el defineix és “integra
dor i obert”.
Per al director de la Sala Bec

kett, Toni Casares, “en Juan
Carlos és una figura jove i inte
ressant perquèhaviatjat i coneix
fil per randa el teatre contempo
rani internacional, especialment
atent al que es fa a Europa. Com
a director ha elaborat propostes
interessants. És una elecciómolt
vàlida per al Lliure”. Salvador
Sunyer, director del festival
TemporadaAlta, també valora la
trajectòria teatral de Martel i
apunta que de tota manera “una
cosa és ser director d’escena i
una altra dirigir un teatre. Ara
toca que Martel treballi i que el
deixin treballar tranquil∙lament.
Un director es veu quan presen
ta una temporada. El que és im
portant no és qui sinó què”. I
apunta que Martel ha de saber
plantejar com ha de ser el Lliure
d’ara i el dels anys vinents, un es
pai decisiu “si Barcelona ha de
ser una capital europea potent”.
A l’altre costat de la balança al

gunes professionals delmón tea
tral, com la dramaturga i direc
toraMartaBuchaca, ahir sentien
una mica de tristesa. “Pensava
que s’aprofitaria tota la polèmica
viscuda amb Lluís Pasqual [a qui
una actriu va acusar d’haverla
humiliat en uns assajos] per po
sar a la direcció una dona. Segur
queMartel farà una feina formi
dable, però m’entristeix que la
direcció no sigui per a una dona.
La bona notícia és que és algú jo
ve.Hemde veure el projecte, pe
rò sento que s’ha perdut una
oportunitat. Si hi havia una fina
lista, s’hauria d’haver jugat per
ella per començar a canviar les
coses, per canviar la història”.
Per Carme Portaceli, Martel,

que va ser ajudant seu, “és molt
treballador, s’informa molt, bus
ca textos sota les pedres i li desit
jo el millor. Coneix el Lliure re
cent perquè ha estat amb enLlu
ís molts anys. Acostuma a fer
textos especials, arriscats, no
tria només coses més clàssiques,
ha arriscat amb desconeguts.
És jove. Espero que faci una pro
gramació paritària. Hi havia
un bon jurat, segur que és una
bona elecció, un projecte amb
interès”.c

Lorca va acabar d’escriure
‘Así que pasen cinco años’
el 19 d’agost del 1931; el van
assassinar cinc anys després

TEATRE LLIURE

Una escena d’Así que pasen cinco años, al Lliure deMontjuïc


