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� L’actor, dramaturg i di-
rector Àlex Mañas denun-
cia a En cualquier otra
parte els abusos que comet
la societat actual quan
adopta «una sèrie de codis
molt animals que la porten
a defensar el que considera
que és seu des de la violèn-
cia». L’obra guanyadora
del premi SGAE de Teatre
2006 es podrà veure a la
Biblioteca de Catalunya

en el marc del festival
Grec del 20 al 25 de juliol.

Mañas va escriure En
cualquier otra parte a par-
tir d’anècdotes i de notí-
cies aparegudes en els mit-
jans de comunicació sobre
casos de corrupció de cos-
sos de seguretat de profes-
sionalitat sospitosa, que
fan justícia per si mateixos
i protegeixen les propie-
tats dels rics.

En un descampat de la

muntanya, davant la ciu-
tat, que en aquest cas és el
públic, dos homes reben
trucades estranyes i imme-
diatament executen dife-
rents persones. Una nit es
trenca la mecànica perquè
no arriba cap trucada.
Aquests dos homes són
David Selvas, que fa de
Felipe, i Roger Comas,
Horacio. «Són dos com-
panys de feina que no saps
ben bé si són policies o

gàngsters». L’«amenaça»
no és altra que Julia Hatla-
man, una immigrant que
patirà en la seva pell el
«procediment» de control
i sanejament que executen
de forma rutinària Horacio
i Felipe. Una estudiant de
teatre, Dominica Kojro,
encarna Hatlaman. Mañas
va estrenar al Versus Algo
(2005) i ha fet l’adaptació
de True west, de Sam She-
pard, dirigit per Selvas.

Mañas denuncia els abusos que comet
la societat a «En cualquier otra parte»

A.V. / Barcelona

mb totes les entrades venudes, Vinicio Ca-
possela va venir a presentar el seu darrer
disc, Ovunque Proteggi. En la primera part

del concert es van poder sentir alguns dels temes
principals d’aquest treball rar i especial en la seva
discografia, però que reflecteix la genialitat d’a-
quest artista. Els primers temes van estar amanits
per disfresses diverses que convertien l’espectacle
en tot un cabaret, ple de transformismes. Primer va
ser l’entrada elèctrica de Non Trattare i de Brucia
Troya, en què sota llums infernals vermelles i molt
de fum va sacsejar esquellots enfundat en una màs-
cara de cabró de fusta. Per a Moskavalza va lluir un
alt barret rus i unes ulleres de sol, mentre Vincenzo
Vasi l’acompanyava amb el theremin i les progra-
macions. A Medusa cha cha cha va cantar amb una
màscara que reprodueix la figura mitològica que te-
nia serps per cabells, segons la imatge de Caravag-
gio, i va dedicar la cançó a la dona que tenia proble-
mes amb la mirada (ja que Medusa tenia el poder de
tornar pedra els qui la miressin). També Capossela
va explicar, divertit, la faula d’una formiga i una ci-
gala en què la formiga acabava dient a l’altra: «Has
cantat tot l’estiu, doncs ara, balla!» I aquest va ser el
tret de sortida per a Dalla parte di Spessotto, que va
tancar la primera part. Un inici, doncs, en què Ca-
possela semblava oferir el seu bestiari particular.

Polifacètic i iconoclasta com és ell, la segona
part del concert va estar constituïda sobretot per un
tast de les diferents cares brillants de les seves can-
çons; n’hi havia de lentes i de ben mogudes, algu-
nes de tan desbocades que el terra de la plaça del
Rei va trontollar fins a tal punt que en la recta final
Capossela va haver de contenir-se de fer més temes
festius per motius de seguretat (el públic hauria
acabat visitant els fons històrics de la ciutat). Ca-
possela va rescatar els seus grans èxits del passat
com ara Marajà, en què els vents d’Eusebio Marti-
nella i la bateria de Zeno de Rossi van adobar el rit-
me esbojarrat; Il corvo torvo, vestit amb una capa i
un barret amb plomes, tot negre; les intimistes i be-
lles Scivola vai via i Con una rosa, tirant pètals al
públic; o, en ple desenfrenament, a més d’un parell
de cançons de cantina, un joiós L’uomo vivo (inno
al Gioia), de l’últim disc. Com tendra és Dove Sia-
mo Rimasti a Terra (Nutless), a l’hora de presentar
els músics, com a broma siciliana, va divertir amb
una tarantel·la que aquí hem sentit molts cops, de la
mà de la Salseta del Poble Sec.

La cirereta del pastís va venir en el quart i últim
bis de la nit, quan Capossela al piano va cantar Las
simples cosas i en una conjunció màgica en el vers
final («el amor es simple, y a las cosas simples las
devora el tiempo»), el van acompanyar les dotze
campanades de mitjanit. Un concert rodó.
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música | vinicio capossela

Festa bestial i vital
� Lloc i dia: Festival Grec. Plaça del Rei (Barcelona).

16 de juliol.
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Vinicio Capossela, en una imatge d’arxiu. / EL PUNT

La temporada del Lliure
s’obrirà amb un espectacle
que va significar també
l’obertura del reformat
Teatre Municipal de Giro-
na, La nit just abans dels
boscos, de Koltès. Es repe-
tirà pràcticament tot el
«dream team» de Girona
–en paraules del director
Àlex Rigola–: Josep Maria
Pou, Andreu Benito, Jordi
Bosch, Pere Arquillué,
Francesc Orella. Hi faltarà
Lluís Homar, que no pot
compatibilitzar l’actuació
amb un rodatge.

Com a espectacles de
gran format destaca Yvon-
ne, princesa de Borgonya,
sota la direcció de Joan
Ollé, i un treball sobre La
torre de la defensa, de Co-
pi. L’actor i director Mar-
cial Di Fonzo Bo (Buenos
Aires, 1968) treballarà
amb els actors de la com-
panyia del Lliure –que
aquesta temporada es re-
duirà– per aixecar una pro-
ducció d’aquest «vodevil
gai increïblement diver-
tit». L’obra tanca una trilo-
gia del director amb Copi,
iniciada en aquest Grec.

El que es deia amb la bo-
ca petita l’any passat ja és
una realitat per a la tempo-
rada 2007/08. Lluïsa Cu-
nillé, últim premi nacional
de Teatre, serà autora resi-
dent durant quatre tempo-
rades. Serà fins al juny del
2001, data en què Rigola
acaba el contracte. Xavier
Albertí dirigirà Assajant
Pitarra, un altre treball
signat a quatre mans amb
Cunillé. Julio Manrique

debuta al Lliure com a di-
rector amb The shape of
things –després de la bona
impressió amb Els boscos
a la Beckett–. El Lliure
també presentarà la visió
del pianista Carles Santos
de l’obra de Brossa.

Així mateix, hi haurà
espai per al Circ Cric. «La
visita ja estava concretada
abans de la polèmica amb

les gires», aclareix Rigola.
La vela s’instal·larà a la
plaça Margarida Xirgu, el
mateix lloc de Monti i Cia
el 2004 en el Fòrum. Des-
prés d’aquesta actuació,
començaran les obres del
pàrquing. Les màquines
podrien entrar a finals de
setembre al Lliure de Grà-
cia. Les obres de reforma
duraran de 12 a 18 mesos.

L’autora serà dramaturga resident del Lliure les quatre temporades vinents

El Centro Dramático Nacional i el
Lliure coproduiran un text de Cunillé

JORDI BORDES / Barcelona

� El Lliure va fer balanç
ahir de la temporada:
127.880 espectadors –su-
mant gires i Montjuïc– i
una ocupació a les sales
del Lliure del 65,3%. Des-
taca que l’ocupació en per-
centatge sigui superior a
l’Espai Lliure (86,3%) que
a la sala Fabià Puigserver,
de gran format (57,6%).
Rigola entén que aquest
fet és conjuntural: «Altres
temporades passa total-
ment el contrari.» De totes
maneres, per Rigola, són
unes bones xifres en les
dues sales –estan per sobre
del 50% d’aforament ge-
neral a la ciutat de Barce-
lona–. «Si baixéssim del
40%, tindríem un proble-
ma», relativitza.

El Lliure seguirà amb
l’aposta dels Radicals
Lliure. Per ara, no ha avan-
çat cap espectacle. Sí que
se sap que es tornarà a con-
vidar Rodrigo García –la
Generalitat va prohibir el
muntatge en què cuinava
un llamàntol–, que de mo-
ment ja s’ha vist obligat a
canviar de títol (Esparcid
mis cenizas en Eurodis-
ney), per les queixes del
centre lúdic. Es reduirà un
pèl la cartellera de 40 es-
pectacles d’aquest any.
Per Rigola, les obres inter-
nacionals «és important
que arribin a la ciutat».

� El Teatre Lliure coproduirà amb el
Centro Dramático Nacional (CDN)
Aprés moi le déluge (Després de mi,
el diluvi), una obra que compartirà

2666 es reposa el novembre tres setmanes. / ROS RIBAS

direcció, escenari i actors, i que es re-
presentarà al Lliure en català i a Ma-
drid en castellà. El text de Lluïsa Cu-
nillé, en què aborda un enfrontament
dialèctic entre un home del primer

món i una dona del tercer, és una de
les novetats del Lliure. També hi
haurà una relectura de l’inclassifica-
ble Copi, una temporada del Circ
Cric i una revisió de l’obra de Pitarra.

Rigola: «Si
baixéssim del
40%, tindríem
un problema»




