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El teatre també vol  
ser una religió

mia del coronavirus, les litúrgies i 
els rituals que embolcallen tant 
una missa com un espectacle es fan 
més evidents que mai.  

Per això el Teatre Lliure ha con-
vertit els vasos comunicants entre 
teatre i religió en el muntatge inau-
gural de la temporada. Noli me tan-
gere serà una missa laica de retro-
bament a l’escenari entre públic i 
artistes després de sis mesos amb el 
teló abaixat. El cantaor experimen-
tal Francisco Contreras (Elx, 1985), 
conegut artísticament com el Niño 
de Elche, oficiarà aquesta litúrgia, 
que es representarà des d’aquest di-
vendres i fins diumenge a la Sala 

Fabià Puigserver del Teatre Lliure 
de Montjuïc.  “L’escenari és el mi-
llor espai per crear un ritual. No po-
dem entendre el teatre només com 
a oci i espectacle, sinó com una ei-
na per accedir a altres tipus d’expe-
riències. Aquí rau la seva força”, ex-
plica el Niño de Elche. L’espectacle 
pren com a títol la frase “No em to-
quis”, que va ser el primer que va dir 
Jesucrist a Maria Magdalena des-
prés d’haver ressuscitat. Les parau-
les, de fet, seran el pilar de la repre-
sentació, que tindrà molta música 
però tota emanarà de les veus dels 
intèrprets, sense instruments que 
els acompanyin. “Les persones som 
discurs i les paraules ens han de to-
car, si no no tenen sentit”, subratlla 
el Niño de Elche. A l’escenari 
l’acompanyarà un grup vocal for-
mat per sis persones i els textos del 
poeta Ernesto Cardenal, el cineas-
ta José Val del Omar i els drama-
turgs Marc Artigau, Victoria 
Szpunberg, Clàudia Cedó i Albert 
Lladó. Cadascun d’aquests quatre 
autors ha escrit un text que trans-
forma les seves experiències i la se-
va mirada sobre la pandèmia en una 
pregària col·lectiva.  

Autocrítica i humor 

Cedó ha seguit l’estructura de la li-
túrgia de la missa catòlica per refle-
xionar amb ironia sobre com el te-
atre és una professió governada per 
la fe. “Has de confiar que podrem 
tornar als escenaris i que la gent vin-
drà. Amb el coronavirus ens hem 
adonat, tristament, que moltes co-
ses passen per davant del teatre, que 
és poc necessari per a la societat”, 
explica la dramaturga. Però lluny de 
ser un lament, la seva pregària 
apel·la a l’autocrítica i a l’humor. 
“Potser ha de ser una mica així, per-
què a vegades ens pensem que som 
el melic del món. Està bé ser-ne 
conscients i poder-nos-en riure una 
mica”, diu Cedó.e 

El Niño de Elche durant una actuació al Teatre Grec de Barcelona el 8 
de juliol de l’any passat. CRISTINA CALDERER

El Niño de Elche oficiarà una missa laica  
al Lliure per inaugurar la temporada

ARTS ESCÈNIQUES

Ho plantejaven els membres de la 
companyia La Calòrica en ple con-
finament, quan el Govern va decre-
tar que els llocs de culte podien 
obrir amb el 50% de l’aforament 
però els equipaments culturals no-
més ho podien fer amb un 30%. 
“Hem decidit obrir una església. 
Una missa és com un espectacle: hi 
ha públic, actors, música, ritme i 
dramatúrgia”, deia la companyia 
en un enginyós vídeo. En un mo-
ment protagonitzat per la pandè-
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Molt lluny de la paritat a les arts escèniques 

temporada passada només un 53% 
eren d’autores. Dels espectacles 
musicals, només un 4% estan diri-
gits per dones, mentre que les obres 
versionades o adaptades per dones 
són un 28%. 

Segons l’associació Clásicas y 
Modernas, les dades evidencien que 
“hi ha un creixement dèbil de les do-

nes, però no un canvi de tendència”. 
També assenyalen que “malgrat 
que hi ha iniciatives de bones pràc-
tiques, encara s’està lluny d’aconse-
guir una normalitat integradora i 
estable per a les professionals cre-
adores i tècniques”. L’objectiu de 
l’estudi és “evitar que es cronifiqui 
aquesta desigualtat” i aconseguir 
“que les dones i els homes situats en 
llocs de decisió del sector adoptin 
mesures efectives”, diu la presiden-
ta de l’associació, Anna Caballé. 

“Canviar la visió de les coses” 

A la presentació de l’estudi hi ha 
participat la directora del Teatre 
Nacional de Catalunya (TNC), Car-
me Portaceli. “No programar amb 
paritat és una forma de miopia”, ha 
subratllat Portaceli, que considera 
que la manca de paritat “suposa no 
donar oportunitats a una part de la 
població, sabent també què com-
porta aquesta actitud”. Portaceli, 
que és la primera directora del TNC 
de la història, ha fet una crida a 
“canviar la visió de les coses perquè 
ens enriqueixi a tots”.e

Un assaig de la companyia La 
Viciosa. MARC ROVIRA  

La presència de les dones a les arts 
escèniques està lluny d’equiparar-
se amb la dels homes a l’estat espa-
nyol. L’associació Clásicas y Moder-
nas i la Fundació SGAE han analit-
zat la temporada 2018-2019, estudi-
ant prop de 600 espectacles de 
disciplines diverses d’arreu d’Espa-
nya, i conclouen que només una de 
cada quatre obres estrenades està 
dirigida per una dona. El paper de 
les dramaturgues també és minori-
tari: de tots els espectacles analit-
zats, només un 22% han estat es-
crits per una dona.  

L’estudi subratlla que les dones 
estan lluny de “l’equilibri paritari” 
que estableix la llei d’igualtat, apro-
vada fa tretze anys i que marca en un 
mínim del 40% i un màxim del 60% 
la presència d’homes i dones a la 
professió. També denota situacions 
“flagrants” com, per exemple, la de 
les coreògrafes: al sector un 95% 
són dones, però de les estrenes de la 
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Xavier Puig, director titular de la Simfònica 
del Vallès. RICARDO RIOS / OSC

La Simfònica del 
Vallès homenatja 

els sanitaris 

CLÀSSICA

A ca l’OSV ( Orquestra Simfònica del Vallès) es-
tan de celebració: celebren 25 anys del cicle Sim-
fònics al Palau, a l’origen del qual precisament 
hi ha l’actual director del Palau de la Música, Jo-
an Oller. Consideren que en aquest quart de se-
gle s’han acomplert els tres objectius inicials del 
cicle: difondre la música simfònica, innovar en 
els plantejaments per “sorprendre el públic” i 
assegurar una font d’ingressos a una orquestra 
que s’autofinança en un 70%. El concert inaugu-
ral, aquest dissabte, orbita al voltant del monu-
mental Carmina Burana, que dirigirà el titular 
Xavier Puig. A més, s’hi ha inclòs una peça a cap-
pella de Morten Lauridsen, O Nata Lux, inter-
pretada pel Cor Jove de l’Orfeó Català com a ho-
menatge a les persones que estan combatent la 
pandèmia des de la primera línia. “El Carmina 
Burana és un plany, una queixa per la mala sort, 
però també parla de la primavera, la taverna, la 
festa, l’amor”, opina Puig. Es farà una doble ses-
sió d’aquest concert (18.30 h i 21.30 h), amb el 
50% d’aforament de la sala.  

En el cicle de dotze concerts sobresurt l’estre-
na d’una obra coral de Marc Timón sobre tex-
tos de la poeta Irene Solà, en què participarà el 
Cor de Noies de l’Orfeó Català sota la batuta de 
Víctor Pablo Pérez, el 6 de febrer. “Vaig comen-
çar a escriure-la quan tot va esclatar i vaig fer una 
aturada dràstica perquè necessito projectar i vi-
sualitzar les obres”, explica Timón.  

L’’Oda al paper de wàter’  

El mateix Puig dirigirà el Festival de Valsos i 
Danses els dies 19 i 20 de desembre, amb un re-
pertori enriquit amb obres de compositors cata-
lans com ara Amadeu Vives, Felip Caparrós i 
Eduard Toldrà. “Volem vincular l’opereta vie-
nesa amb la sarsuela catalana, la música que es 
va escriure per al Paral·lel de Barcelona al segle 
XIX, i estrenarem una Suite de valsos de More-
ra”, explica Puig. També promet sorpreses com 
ara l’Oda al paper de wàter de La Trinca sobre 
música de Beethoven. 

Pel que fa al concert estrella dedicat a la mú-
sica de cinema, De pel·lícula!, el 8 de maig, és 
una producció que s’ha venut a altres orques-
tres de l’Estat, com ara la Simfònica de Madrid, 
Valladolid i Bilbao, i compta amb els actors do-
bladors Jordi Brau i Lluís Posada. Clourà la 
temporada el 29 de maig la Novena de Beetho-
ven amb un Divertimento de Joan Manent, en 
el cinquantè aniversari de la seva mort. “En 
l’últim concert volem fer un acte per celebrar  
l’aniversari que ja anunciarem més endavant 
però, de fet, en aquest cicle cada concert serà 
una celebració”, diu Jordi Cos, president i di-
rector artístic de l’OSV.e 
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