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Malbaratament
cultural barceloní

L’APUNT tori prefereix la biennal perquè l’han creada ells, però
s’ha d’administrar amb altres activitats primordials,
com és el cas de la poesia, sense la qual no s’entendria
ni la ciutat ni la civilització. Plató no suportava els poe-
tes, però per a Nietzsche, Cioran i Steiner és tan im-
prescindible com respirar. Poden entendre que a al-
guns ciutadans ens interessen les dues disciplines?David Castillo

Cal retreure a la política cultural de l’Ajuntament de
Barcelona el malbaratament. Com a municipi d’es-
querres hauria de ser modèlic i haver corregit defectes
imperdonables. L’últim ha estat la coincidència de
dues cites culturals importants: la Setmana de Poesia
i la Biennal de Pensament. Caldria coordinar agendes i
observar altres duplicitats. Suposo que el nou consis-

de les epopeies gregues,
són els que reben el visi-
tant de CaixaForum. La
primera peça del recorre-
gut expositiu és un bust
seu esculpit el 50-75 dC.
La seva mirada impresa a
la Ilíada i a l’Odissea és
certament la que ha cise-
llat el nostre imaginari del
món clàssic.

Amb els seus ulls, els
pintors i els escultors de
tots els temps han evocat
aquests mites “tan vi-
gents”, emfasitzava ahir el
director del Prado, Miguel
Falomir, present telemàti-
cament en la presentació
de l’exposició. Per Falo-
mir, molts d’aquests artis-
tes es van aferrar a aques-
ta temàtica a partir del Re-
naixement com una via
d’escapament a les rígides
normes estètiques que els
imposava la moral ecle-
siàstica. La van utilitzar
“d’excusa” per poder tre-
ballar en un terreny crea-
tivament molt més lliure i
per poder demostrar el
seu virtuosisme. “Els va
permetre donar el millor
de si”, remarca Falomir. I

els col·leccionistes, reis i
nobles, ho van apreciar.
Per això són als fons del
Prado.

La forta càrrega eròtica
d’aquests quadres no pas-
sa desapercebuda. El nu
femení, proscrit en les
obres religioses, va trobar
camp per córrer. A El judi-
ci de Paris (1650-1660),
Francesco Albani va pin-

tar les tres deesses que es
van oferir al fill del rei de
Troia, Juno, Minerva i Ve-
nus, despullades per da-
vant (dues) i pel darrere
(una). Paris va triar Venus
com la més bella de l’Olimp
i a partir d’aquí es va des-
encadenar la guerra de
Troia, que a l’exposició de
CaixaForum té una sala
pròpia.

El CaixaForum tenia
previst obrir la mostra el
passat 14 d’abril. La pan-
dèmia va obligar a ajornar-
la. En un moment en què
no podem deixar de pre-
guntar-nos què ens porta-
rà el futur, un projecte que
s’encomana als déus sem-
bla gairebé una ironia del
destí. Si més no serveix
com a experiència d’eva-
sió, que falta ens fa. Que
els nostres avantpassats
es van passar de frenada
amb les seves narracions
fantàstiques, també és ve-
ritat. Però no sempre in-
ventaven del no res. A Tici,
condemnat per haver in-
tentat violar una amant de
Zeus, un ocell rapaç li de-
vorava cada dia el fetge.
“Els grecs ja sabien que era
un òrgan que es regenera”,
sosté Pérez Suescun da-
vant de la monumental
pintura que va dedicar Jo-
sé de Ribera a aquest mite,
que llueix al costat d’una
altra tela de les mateixes
dimensions sobre Ixió,
castigat a fer voltes sens fi
en una roda per haver in-
tentat seduir Hera, l’espo-
sa de Zeus. Zeus no estava
per bromes. ■

La peça més
antiga data del
segle I aC i la més
recent, del XIX.
Però l’encís
mitològic perviu

Els espectadors que ron-
den el baby boom (que van
néixer als anys setanta) te-
nen la sort de coincidir
amb els momentums vi-
tals de la dramaturga Ca-
rol López. I aquesta autora
i dramaturga en va fent re-
trats generacionals, periò-
dicament. Després del seu
primer gran boom, el 2005
a l’Espai Lliure amb VOS

(Versió Original Subtitu-
lada) en què encarnava la
frescor dels joves de 30
anys, ara signa una mirada
més cínica amb el retrat
dels que voregen els 50
anys: Bonus track és el de-
sig de continuar vivint
amb intensitat encara que
bona part de la biografia ja
tingui uns fonaments difí-
cils de moure. En comptes
de refugiar-se en la melan-
gia del “Torna-la a tocar,
Sam” de Casablanca, si la
dramaturga fos Humph-
rey Bogart demanaria al
pianista que en toqués una
de reversionada, com si fos
un bonus track inesperat.
L’obra, que va ser víctima
del tancament de teatres
la temporada passada, es
podrà veure fins al 15 de
novembre al Teatre Lliure
de Gràcia.

Carol López és una dra-
maturga que treballa a
partir de les improvisa-
cions dels actors. Els pre-
senta idees i van fixant el
text i les situacions. Per ai-
xò cal una complicitat
gran amb la companyia, i
per això hi ha intèrprets
que repeteixen, com és el
cas de Dolo Beltran, Paul
Berrondo, Andrés Herrera
i Vicenta N’Dongo. Engua-
ny s’estrenen en versió
teatral Borja Espinosa i
Anna Ycobalzeta, que ja hi
ha coincidit en altres si-
tuacions professionals i
que han sabut compartir el
mètode de treball. En

aquest sentit, Espinosa ce-
lebra aquesta forma de tre-
ballar perquè “és molt vi-
va”. L’autora va canviant
rèpliques i psicologia dels
personatges, amb la com-
plicitat de l’intèrpret.
Aquest canvi continu, as-

segura, “ajuda que no ens
instal·lem en un perfil co-
negut”.

D’entrada, la peça par-
teix que els 50 anys no és
una època de declivi com
es veia fa poc temps. I ella
posa d’exemple el retard
de la maternitat (“abans
es procurava parir abans
dels 40 anys” i ara s’opta
per una edat molt més tar-
dana). En aquest sentit,
als 50 s’és a temps de re-
configurar la vida. Hi ha
menys por que la que te-
nien els seus pares a aque-
lla edat. Per Carol López, el
confinament “ha anat
molt bé a la peça”, ja que
l’ha transformada en el
context, però no tant “en

l’esperit”. La possibilitat
de refer el perfil familiar,
laboral i social hi és, però al
costat d’un contrast que ja
va prenent consciència:
“En el fons, estem sols.”
López admet: “Soc fan de
la soledat escollida”, però
no de la sensació de quedar
abandonada quan inten-
tes quedar amb amics o fa-
miliars. Els personatges de
la directora respiren les se-
ves contradiccions. I per
això lamenta que s’hagi
perdut l’hàbit de quedar
presencialment amb els
amics i que sigui tan fàcil
anul·lar trobades a última
hora. Les presses han de-
gradat la qualitat de
l’amistat. Els quatre perso-
natges de Bonus track pre-

senten diferents prototips,
que, s’intueix, viuen situa-
cions reconeixibles per a la
platea.

Carol López ha mantin-
gut una àmplia relació amb
el Teatre Lliure, tot i el pa-
rèntesi en què va ser direc-
tora a La Villarroel. Va ser
en aquest període que va
presentar la peça sobre la
crisi dels 40 anys (Res no
tornarà a ser com abans).
L’últim cop que va estrenar
una obra al Teatre Lliure, el
2018, va ser El sistema so-
lar, amb què pretenia re-
ivindicar la dramaturga pe-
ruana Mariana de Althaus.
Bonus track es mou en un
to còmic agredolç amb una
certa voluntat poètica. ■

Carol López torna a fer un retrat àcid generacional
a partir de ‘Bonus track’ al Teatre Lliure de Gràcia

J. Bordes
BARCELONA

Una més, Sam
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la xifra

4
anys (del 2010 al 2014) Carol

López va ser la directora ar-

tística de La Villarroel. Des de

llavors, la substitueix Tania

Brenlle.

Berrondo, Dolo i N’dongo, en una imatge promocional de la

comèdia agra ■ NOEMÍ ELIAS BASCUÑANA

Carol López
qualifica ‘Bonus
track’ com una
comèdia
agredolça amb
un to poètic
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