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na delícia intranscendent. Ben bé, el que el
director Pep Anton Gómez reivindica: tea-
tre per riure, de digestió de canelons. Els

hereus aconsegueix, en efecte, que l’espectador ri-
gui, imagini per on aniran els trets en l’escena se-
güent i per quin estrany racó apareixerà el testa-
ment que invalidi tot allò que s’ha esdevingut fins
llavors. Sí, les herències aixequen unes passions
gens galdoses en els arbres genealògics de tot mor-
tal i, sí, aquesta comèdia de vodevil (d’entrades i
sortides de personatges que comporten equívocs,
un darrere l’altre) reflecteix exageradament una es-
cena possible per dur-la al riure. Els corbs, vistos de
lluny, fan gràcia; ara, de prop, atempten contra tot
allò que brilli, inclosos els ulls de cadascú.

Els sis actors excel·leixen en el vessant de comè-
dia. Indubtablement. Des d’Eva Barceló fent de
lampista pragmàtica, empresària i poc manetes,
fins a una Laia Piró adolescent esbojarrada, refiada,
inconscient. Pep Ferrer és aquell amic que pocs
voldrien tenir, si no és per organitzar el propi sepeli.
Àngels Bassas és la vídua, refiada, fidel, que sabrà
reaccionar en positiu quan li cau la bena dels ulls.
Per acabar, cal destacar l’empatia d’Amparo More-
no, que fa el contrast perfecte amb el posat de pal
d’escombra i accions àgils de Jordi Vila. La bouta-
de del director de fer-los venir de Castelló de Farfa-
nya funciona. Ajuda a diferenciar l’esnobisme dels
tres companys del difunt amb la vulgaritat de la
lampista i l’aire rural dels germans, delerosos d’en-
dur-s’ho tot per no fer-ho servir mai. L’escena con-
vida a la sobreactuació, a la recerca del riure fàcil i a
un ritme desganat. La veritat és que, sense preten-
dre mai ser realista, els ais i uis, els gestos, els cops i
els crits se serveixen en dosis intel·ligents: sempre
al servei de l’acció. El ritme i la sorpresa, en comp-
tes de decaure, creixen.

Pep Anton Gómez ha fet una tria encertada amb
el text d’Alain Krief, un autor contemporani prou
ben valorat en l’escena europea. Evita un altre risc,
que podria ser el definitiu (l’any passat va fracassar
Sexes del mediàtic Xavier Bertran). Gómez demos-
tra que l’humor ben fet mereix el respecte del dra-
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Corbs graciosos
� Autor: Alain Krief (adaptació de Pep Anton

Gómez).
Direcció: Pep Anton Gómez.
Intèrprets: Àngels Bassas, Eva Barceló, Pep
Ferrer, Jordi Vila, Laia Piró i Amparo Moreno.
Dia i lloc: dimarts, 24 d’abril (fins al 17 de juny), al
Villarroel Teatre.
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Amparo Moreno i Jordi Vila, a escena. / LLUÍS CRUSET

Les peces dels 30 creadors
que formen la selecció es
mostren barrejades, dialo-
gant entre elles. Els comis-
saris, Daniel Ayuso i Da-
niel Riera, han volgut po-
sar l’èmfasi en els trets co-
muns de composicions
d’èpoques diferents, i en
com amb els mateixos ele-
ments es construeixen dis-
cursos diferents. Els nusos
d’Humberto Rivas, Toni
Catany i Will McBride en
són exemples, o el contrast
amb peces de finals del
XIX, com ara l’obra de
Wilhelm von Gloeden. El
nu, el cos humà, és el pro-
tagonista d’una exposició
heterogènia, que aborda
temes universals com ara

la mort i el pas del temps.
La fotografia o el dibuix
més convencionals s’en-
trellacen amb aportacions
com ara un gran format de
Susy Gómez, o el resultat
de la performance que
Sander Plug va realitzar fa
pocs dies al mateix cercle.

La metamorfosi de l’en-
titat ha començat. És un
canvi de mentalitat, per
convertir un ens abans
«tancat i ranci» –en parau-
les de Claret Serrahima,
president del Cercle Artís-
tic de Sant Lluc– en una
plataforma oberta a la ciu-
tat i al país per intentar es-
devenir un referent de les
arts plàstiques. Reivindi-
quen la tradició, però

aposten per l’avantguarda,
sense renunciar ni als pro-
cessos clàssics ni a les ei-
nes digitals, perquè no és
l’instrument, en aquest
cas, el que fa que una obra
artística sigui contempo-
rània. Aquest canvi es tra-
duirà en exposicions ober-
tes i Amateur n’és el prin-
cipi perquè tots els artistes
són de fora de l’entitat;
igualment, es treballarà en
el futur perquè els artistes
propis puguin exposar fora
del cercle. La paraula
amateur que dóna títol a
l’exposició la prenen des
del significat del llatí ama-
tor, «el que estima», i la
lliguen amb l’amor de l’ar-
tista en la seva recerca

creativa, com la que va co-
mençar el Cercle de Sant
Lluc a la Barcelona de fi-
nals del segle XIX. Del
noucentisme i la tradició,
l’entitat encara el segle
XXI amb un trasllat obli-
gat però profitós. Abando-
nen el pis del carrer del Pi
(després de 54 anys) per-
què el propietari, l’hospi-
tal de Sant Joan de Déu, en
vol treure més benefici
que el d’un lloguer barat,
diu Serrahima. La nova
seu serà al Palau Merca-
der, al costat del mercat de
Santa Caterina. Generali-
tat i Ajuntament financen
la reforma de l’edifici, l’ús
del qual ha quedat marcat
en un conveni per 50 anys.

Entre tradició i modernitat
L’exposició «Amateur» engega la metamorfosi del Cercle de Sant Lluc

Alguns artistes que han participat en l’exposició, a la seu que aviat deixarà el Cercle Artístic de Sant Lluc. / ANDREU PUIG

� El trasllat del Cercle Artístic de
Sant Lluc al Palau Mercader, previst
per al març de 2008, ha començat ja
en els continguts. L’exposició Ama-

RAÜL MAIGÍ / Barcelona teur, inaugurada ahir, vol ser un re-
flex del nou rumb que adopta la insti-
tució amb l’obertura a nous llenguat-
ges i artistes, en l’intent de reflectir
l’equilibri entre tradició i contempo-

raneïtat que propugnen. Però és tam-
bé un homenatge simbòlic a la seu
del carrer del Pi, amb una selecció
d’obres que emfasitzen l’acte creatiu
i el cos com a model per a l’artista.

� Aquest any se celebra la
53a edició del concurs mu-
sical Maria Canals amb
114 concursants proce-
dents de 32 països, so-
bretot de Corea, el Japó i
França. El concurs tindrà
un acte d’obertura especial
per donar a conèixer els
estudiants, amb el recital
del pregó de Salvador
Brotons i un breu recital
per part del guanyador de

l’any passat. El gerent del
concurs, Jordi Vivancos i
Farràs, ha destacat: «La
intenció d’aquest any és
consolidar el concurs a
Barcelona fent audicions
en espais públics i conver-
tint-lo en un component
més social.»

El concurs, de prestigi
internacional, des de la
50a edició ha adoptat un
mètode de renovació de la
junta directiva que permet

la incorporació de gent no-
va i jove en el jurat. Aquest
any hi haurà quatre jurats
nous.

«Tot i la rivalitat i els
nervis, en l’edició de l’any
passat vaig aprendre molt i
també vaig tenir l’opor-
tunitat de conèixer molta
gent», recordava el
guanyador de l’any passat,
José Enrique Bagaria

Els guanyadors hauran
de superar tres fases de

selecció, obertes al públic,
que se celebraran del 4 al 9
de maig al Petit Palau del
Palau de la Música Ca-
talana, i la final del dia 13
al Palau de la Música.

«Guanyar el concurs és
un punt de partida. Tu con-
tinues sent la mateixa i to-
ques igual, però obtens
més reconeixement», ex-
plicava Leonora Milà,
guanyadora de la 12a
edició.

El 53è Concurs Maria Canals té més de
100 participants de 32 països
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