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Una obra de
Guillem Clua
puja a l’escenari
de la mà de
Carme Portaceli

c

‘LA PELL EN FLAMES’
S’ESTRENA A LA
MOSTRA D’ALCOI

IGNASI MUÑOZ
ALCOI

TEATRE I FESTIVAL

L’edició del 2004 de la
Mostra de Teatre Valen-

cià d’Alcoi es va tancar amb el
compromís de portar a escena
l’any següent l’obra guanyadora
del millor text dramàtic. El gua-
nyador va ser el barceloní Gui-
llem Clua, que ja ho havia acon-
seguit l’any 2002 amb Invisibles.
Mentre aquest text segueix
inèdit, La pell en flames es va estre-
nar ahir en el marc de la 15a edi-
ció de la Mostra, el mateix dia
que es va presentar en format lli-
bre en la col.lecció El Galliner
d’Edicions 62.

La pell en flames mostra la tor-
nada d’un fotògraf a un país del
Tercer Món on 20 anys abans va
captar la imatge d’una nena cre-
mada que es va convertir en ico-
na antibèl.lica a Occident. Clua
ha buscat l’estil directe, perquè
«es mostri l’acció de manera na-
tural ista i sense al lunyar el
públic, de forma que aquest s’hi
impliqui totalment». L’encarrega-
da de muntar l’obra ha estat Car-
me Portaceli, que ha portat el
text al seu terreny. Clua ho inter-
preta com «una lectura molt
brechtiana, allunyada i freda,
que és possible», però que està
lluny de la que ell havia escrit.

L’experimentada directora de-
fensa la seva opció des de la con-
vicció que «el naturalisme en el
teatre és molt complicat, sobre-
tot ara que hi ha tant culebró».
L’autor demana a canvi que «la
gent vegi l’obra però també lle-
geixi el llibre», com un exercici
«enriquidor», i reclama «que no
s’oblidi el paper de l’escriptor,
actualment molt arraconat a
l’hora de portar una producció a
escena». Coproduït pel Teatre Vi-
llarroel, el festival Grec i la Gene-
ralitat Valenciana, el muntatge
està protagonitzat per Rosana
Pastor i Manel Barceló.

A Alcoi es reuneixen una vinte-
na de companyies en el que es
planteja com una fira que atregui
programadors. Per la seva part,
els gestors de sales públiques de-
nuncien l’incompliment de les
inversions promeses per la Gene-
ralitat valenciana en les instal.la-
cions. Per això dijous va dimitir
la junta del Circuit Teatral Valen-
cià (CTV), que va rebre el suport
del director general de Teatres de
la Generalitat Valenciana (TGV),
Juan Vicente Martínez Luciano.
Els programadors es queixen que
el seu pressupost estigui gairebé
congelat des del 2000 mentre es
dediquen grans quantitats a fas-
tos com Las comedias bárbaras, de
Bigas Luna, i l’auditori d’òpera de
Calatrava.<

El compositor i dramaturg presenta la seva nova òpera al Teatre Lliure

Carles Santos s’interna en
l’absurd a ‘La meua filla sóc jo’

ARTS ESCÈNIQUES I ESTRENA

c

ELENA HEVIA
BARCELONA

En la presentació de La
meua filla sóc jo –últim in-

vent operístic del vinarossenc Carles
Santos que dijous que ve s’estrenarà
a la Sala Fabià Puigserver del Lliu-
re–, el jove director del teatre, Àlex
Rigola, s’entossudia amb molt èmfa-
si a ressaltar l’originalitat del músic
i creador escènic davant el bromista
escepticisme d’aquest que, gat vell,
no deixava de queixar-se de la falta
de suport institucional.

Establia ahir Santos un símil
automobilístic. A saber: que al teatre
d’aquest país li passa el mateix que a
Fernando Alonso. «El pilot és espa-
nyol, però la màquina francesa», va
dir Santos i recordava com Tàpies i
Miró van acabar convertint-se en
glòries nacionals de l’art català via
França.

Però potser això era només una
maniobra de distracció per no haver
de donar massa explicacions sobre
el seu pròxim treball, La meua filla
sóc jo, en el qual Santos compta amb
la doble producció del madrileny
Teatro Español de Mario Gas i el
Lliure, i no de l’Odéon de París.
L’òpera, perquè d’això es tracta, va
sorgir, segons el compositor, de la
frase del títol. «Volia crear un es-
pectacle amb l’impuls que ens por-
ta a dir alguna cosa absurda però
graciosa sense pensar-s’ho mas-

sa», va dir el músic, conscient que
«pensar que no penses» és tota una
contradicció que no et porta gaire
lluny. ¿Tot això deu tenir alguna re-
lació amb l’escriptura automàtica
dels surrealistes? «No, simples ga-
nes de marejar la perdiu», va adme-

tre entre divertit i fatalista.
Vuit cantants i 10 músics –vuit

instrumentistes de vent i dos po-
tents percussionistes– reclutats en
les últimes promocions del conser-
vatori són els intèrprets d’aquesta
òpera «tan pura que ni tan sols tin-

drà escenografia, només elements
escenogràfics que apareixen i des-
apareixen». Per conduir l’espectador
per l’absurd argumental, en el qual
s’inclouen quatre propostes de com
matar el pare, una mare fetitxista i
un sacerdot amb sotana, Santos ha
col.locat una veu en off (Queralt Al-
binyana) que anirà explicant les dife-
rents incidències que es donen. «No
es pot dir que hi hagi una història
–clarifica–, més aviat es tracta d’un
procés vital».

q EFECTES I PASSEJOS
En aquest mecanisme gens senzill hi
haurà efectes de tot tipus: una peça
polifònica que indaga en el llenguat-
ge prenatal i que inclourà el so am-
plificat del moviment d’un fetus, el
batec del seu cor i el plor de nadons
acabats de néixer. A més a més, els
músics no es col.locaran disciplina-
dament en el fossat sinó que es des-
plaçaran –«això sí, amb ordre», pre-
cisa Santos– per tot el teatre.

Però el que més preocupa aquest
compositor, que habitualment
s’entén molt bé amb el risc, és un
dels moments cabdals de l’obra en
què es persegueix l’obtenció d’un
llarg moment de silenci, «exacta-
ment 4 minuts i 33 segons», en una
de les ciutats que, segons el músic,
ostenta el rècord d’estossecs en con-
cert. Així és que la seva recomana-
ció és que el públic «ja vingui estos-
segat».<

33 Carles Santos, al Teatre Lliure, davant el cartell de la seva obra, ahir.
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