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urant dos dies, pel Lliure ha passat una ale-
nada d’aire fresc de la mà de la companyia
Rimini Protokoll. Una proposta original,

fresca, que combina perfectament diferents llen-
guatges artístics per fer teatre polític del segle XXI,
és a dir, res d’alliçonaments, sinó exposició de pro-
blemes, deixant els judicis de valor a l’espectador,
amb l’afegit del sentit de l’humor com a constant.

Un dels artífexs d’aquest invent és Stefan Kaegi
(1972), fundador del grup fa sis anys. Format en
arts visuals i teatre, aquest jove suís s’està consoli-
dant com una de les veus més potents de l’escena
europea. Un dels trets característics de la formació
és que la majoria aclaparadora dels actors no són
professionals de l’escena sinó d’altres ocupacions.
A Mnemopark els protagonistes són una colla de
xavals de 80 anys especialitzats en el món del mo-
delisme, acompanyats d’una jove actriu. Tot l’espai
escènic l’ocupen valls, muntanyes i poblets de pai-
satge alpí a escala 1:87 per on circulen trens amb
microcàmera incorporada. Així l’espectador té la
sensació de viatge a l’interior del vagó ja que la
imatge es projecta en una pantalla. El desplega-
ment tècnic és precís i complex, i aquí el domini del
llenguatge audiovisual de Kaegi és absolut, ja que
basteix un veritable plató de cinema. Els intèrprets
van al seu ritme, aquella cadència que només donen
els anys viscuts, i la durada de la funció està a mans
de l’atzar, que té forma de descarrilament.

En aquest ambient, gairebé de conte infantil,
l’impacte d’allò que s’explica creix exponencial-
ment. De la imatge mitològica de la Suïssa bucòli-
ca, neutral, innòcua, on fins i tot les vaques són feli-
ces i els rellotges semblaria que només fossin de
cu-cut, es passa al país on una vaca contamina tant
com dos automòbils, on els ajuts a l’agricultura su-
posen l’excés, pal·liat a força de llençar i destruir
milers de litres de llet i de carn, on les xifres astro-
nòmiques de les subvencions provoquen esgarri-
fances. A aquesta informació, servida com un do-
cumental de ficció amb diferents testimonis i també
amb les explicacions que els intèrprets fan de la se-
va pròpia vida, s’hi afegeix la idea d’inventar
col·lectivament el guió d’una producció cinemato-
gràfica de Bollywood. I és que la indústria del
cel·luloide de l’Índia ha convertit els Alps suïssos
en plató en infinitat de produccions, especialment
per aquelles escenes romàntiques musicals de les
quals es fa una paròdia de videoclip divertidíssima.
Al final, un públic entusiasmat va ocupar l’escena
per badar amb la preciositat i el detallisme d’aquest
més que entranyable món en miniatura.
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Alenada alpina
� Creació i direcció: Stefan Kaegi

Intèrprets: Rahel Hubacher, Max Kurrus, Hermann
Löhle, Heidy Louise Ludewig, René Mühlethaler,
Niki Neecke, Jean Reithmeyer
Dia i lloc: Dissabte, 10 de març, al Teatre Lliure

TERESA FERRÉ

� Tragedia endogonidia
br.#04 bruxelles/brussel
és el títol del quart capítol
d’una sèrie de muntatges
de Romeo Castellucci, en
què situa la tragèdia grega
en deu ciutats europees.
Aquest muntatge es podrà
veure avui i demà al Teatre
Lliure. El dramaturg s’ha
inspirat en Brussel·les
com una ciutat que repre-
senta la llei a Europa.
L’acció se situa en un cub

de marbre fred. L’obra,
que no té un discurs narra-
tiu però sí «la lògica de
l’enigma», mostra com
tres policies peguen a un
quart. Per Castellucci, que
l’any passat va presentar al
Lliure el seu capítol inspi-
rat en Berlín, «la tragèdia
és el fonament estètic
d’Occident». Pel creador,
la violència és un signe de
crisi de les ciutats, un ele-
ment que ajuda històrica-
ment a transformar-les.

Brussel·les és un cub de
marbre fred, per Castellucci

J.B. / Barcelona

� Celebrant els 15 anys
des del seu naixement,
Discípulos de Otilia torna
als escenaris d’una manera
«més madura i sincera» a
través del seu cinquè disc,
En blanco& negro.

«Desgraciadament han
passat 15 anys i la vida
continua estant igual de
malament que quan vam
començar a cantar, o molt
pitjor. El món s’ha de mi-

rar en blanc i negre», ex-
plica Xavi, un dels can-
tants principals del grup.
Amb aquest nou àlbum es
pretén fer una crítica al
món, sobretot en referèn-
cia a les seves desigualtats,
i motivar els joves a impli-
car-se i queixar-se.

Discípulos surten final-
ment de l’ambigüitat i as-
sumeixen qui són realment
com a grup de ska rock
amb influències de bandes

mítiques com ara Bad
Manners i The Specials.
«Hem fet el que ens ha do-
nat la puta gana.»

Avui el grup fa parada a
Barcelona a la sala 2 de
l’Apolo a les 20.30. La gi-
ra durarà fins al juny, i fa-
ran l’última actuació al
festival Ollin Kan de Mè-
xic DF, on van tenir una re-
buda espectacular l’any
anterior.

Un altre motiu de cele-

bració és l’inici de la seva
pròpia discogràfica, Soul
Panda Records, portada
entre tots els membres del
grup, especialment pel
guitarra Marc Lloret, en-
carregat de l’apartat de
producció.

L’eficàcia d’aquesta no-
va iniciativa i l’èxit de les
vendes ja fan que el grup
pensi en una futura compi-
lació, tot i que encara no
s’ha revelat res.

Discípulos de Otilia: «Volem treure’ns
els complexos de sobre»

ÈLIA GRAN / Barcelona

Fort es va limitar a confir-
mar que des de fa setma-
nes està amb tractes amb el
Departament de Cultura (i
concretament amb el con-
seller, Joan Manuel Tres-
serras) per assumir la ge-
rència del TNC i que, se-
gurament, la decisió defi-
nitiva es prendrà la setma-
na que ve. Fort, tècnic de
l’àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Reus, va
ser administrador del Tea-
tre Bartrina de Reus entre
1997 i 1999, any en què va
assumir l’Oficina de Festi-
vals de Reus, a través de la
qual ha coordinat els prin-
cipals festivals escènics de
la ciutat: el Trapezi (del
qual va ser un dels funda-
dors, l’any 1996) i el Cos,
festival dedicat al teatre
gestual. També coordina
l’oficina del Centre d’Arts
Escèniques de Reus
(CAER). Alfred Fort ofe-
reix un perfil més tècnic i
no tan polític com Joan
Francesc Marco, que ha
estat president de l’àrea de
Cultura de la Diputació de
Barcelona i tinent d’alcal-
de de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat.

Joan Francesc Marco,
que té una llarga experièn-
cia en gestió cultural, ha
estat tres anys conseller
delegat del TNC. Sembla
que l’anunci que no conti-
nuaria en el càrrec se li va
comunicar ahir i aquest
podria ser el motiu que no
assistís a l’estrena al TNC,
poques hores després, del
muntatge En defensa dels
mosquits albins. En l’am-

pli currículum de Marco
figura la direcció, l’any
1985, de l’àrea de Cultura
de l’Ajuntament de Grana-
da i, un any després, la
subdirecció del departa-

ment musical del Ministe-
ri de Cultura. Durant
l’exercici d’aquest càrrec,
va impulsar el pla d’audi-
toris de música, que va
comportar la creació de

nou sales de concerts en
diverses ciutats de l’Estat
espanyol. L’any 1990 va
ser nomenat director gene-
ral de l’Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de
la Música (INAEM).
Abans d’entrar al TNC,
havia presidit la comissió
executiva del Gran Teatre
del Liceu.

Durant el seu pas pel
TNC, Marco ha impulsat
les gires dels espectacles
d’aquest equipament per
Catalunya, a través
d’acords amb les diputa-
cions. També ha possibili-
tat la col·laboració del
TNC amb el CAER i ha
promogut, amb Sergi Bel-
bel, la nova etapa del TNC.
La pròxima destinació de
Joan Francesc Marco serà
el comissionat del projecte
Sabadell Ciutat de la Mú-
sica, un macroequipament
cultural que es bastirà a
l’Eix Macià de Sabadell,
amb una inversió de 60 mi-
lions d’euros. La Ciutat de
la Música integrarà diver-
ses instal·lacions, com ara
un teatre auditori, el con-
servatori de grau mitjà,
l’escola municipal de mú-
sica i un arxiu fonogràfic i
biblioteca. El mes de se-
tembre passat l’alcalde de
Sabadell i el llavors conse-
ller de Cultura, Ferran
Mascarell, van signar el
conveni marc que regula la
participació de les dues
administracions en la po-
sada en marxa del projec-
te, del qual ara s’espera
que es concretin els termi-
nis d’execució.

El conseller delegat del TNC, Joan
Francesc Marco, plega del càrrec

El substituirà segurament Alfred Fort, director de l’Oficina de Festivals de Reus

NATÀLIA BORBONÈS / Barcelona

� L’actual conseller delegat del Tea-
tre Nacional de Catalunya (TNC),
Joan Francesc Marco, ha plegat del
càrrec per assumir la direcció del

Joan Francesc Marco (a dalt) deixa la gerència del TNC, que
assumirà probablement Alfred Fort. / EL PUNT / J. FERNÁNDEZ

projecte Sabadell Ciutat de la Músi-
ca, que impulsen la Generalitat i
l’Ajuntament. El lloc que Marco dei-
xa vacant al TNC l’ocuparà molt
probablement Alfred Fort, responsa-

ble de l’Oficina de Festivals de Reus.
Fort no va confirmar ahir les seves
noves responsabilitats, però va ad-
metre que ho està negociant amb el
Departament de Cultura.




