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Francesc Massip Enyoro el format original del ‘Barcelona
aixeca el teló’, la festa de presentació de la
temporada dels teatres privats

Suar la temporada

E
nyoro el format original
d’aquesta simpàtica pre-
sentació de temporada
anomenada Barcelona
aixecael teló. Perquè era

més assossegat, presentava una
major coherència estructural i
tenia el ritme i la durada adequats.
Ara, el fet de repartir l’acte en qua-
tre teatres distints, ni que siguin al
llarg de l’eix vital de la Rambla, afei-
xuga la cerimònia, que, mancada
de proporció, acaba baldant el
ramat d’espectadors que es despla-
ça amunt i avall i han d’esperar
més del compte l’inici del següent
tram. I això malgrat l’animació de
carrer que amb uns gegantons
sobre rodes en forma d’elefant, de
girafa, d’homínid i de libèl·lula, pro-
vaven d’arrossegar el personal i de
sorprendre els turistes. Entenc que
l’ADETCA, organitzadora de la fun-
ció múltiple, vulgui repartir joc
entre els distints associats, però,
¿no seria millor que cada any es fes
en un espai diferent?

El format primigeni, a més,
comptava amb microhistòries es-
crites a propòsit per distints dra-
maturgs. Ara tot s’ha confiat al
guió i direcció d’Àngel Llàcer, que
s’expressa en filmacions video-
gràfiques que fan de lligassa entre
els distints fragments en directe
d’algunes de les obres que es pre-
sentaran al llarg de la temporada.
Hi ha un motiu de fons que és la
veu del Teatre (en realitat de Jordi
Boixaderas) que posa en igualtat
d’importància quatre dels compo-
nents de l’espectacle: l’autor, el di-
rector, l’actor i l’espectador. És
una manera de veure les coses.

Dels més de 500 espectacles
que es veuran, només 15 van tenir
el privilegi de mostrar algun pas-
satge. La Cubana anunciava el re-

Uns gegantons sobre rodes provaven d’arrossegar el personal i de sorprendre els turistes de la Rambla ■ CRISTINA CALDERER

torn de Cómeme el coco, negro,
revista musical de pit i cuixa amb
què el veterà conjunt celebra els
seus 25 anys de fer comèdia. Però
encara es van presentar 4 musi-
cals més, cosa que augura una
temporada ben melòdica. Dos ar-
riben, en castellà, de Madrid (Ca-
baret i Mamma mia!), nou símp-
toma del colonialisme capitalí que
s’ha desfermat en els darrers
anys. De tant de mirar enrere, vull
dir a ponent, el teatre català pa-
teix una torticoli crònica i un cert

col·lapse creatiu. Dels altres dos,
l’un és l’insòlit rescat de la revista
picant d’abans de la guerra
(Paral·lel 36) i l’altre el potent Bos-
cos endins de Sondheim, nova i
prometedora incursió de Dagoll
Dagom en el gènere. Boris Ruiz
ens va oferir un deliciós tast del
seu Senyor Perramon, l’adaptació
sagarriana de L’avar de Molière,
que té l’èxit assegurat. Més preo-
cupant va ser la seqüència del Ti-
rant lo Blanc que Bieito perpetra-
rà a Frankfurt, perquè, com deia

Jordi Coca sobre Els perses, “sem-
pre fa el mateix muntatge”. Pel que
vam veure, ha convertit el cavaller
medieval en un soldadito español
a l’Afganistan fent-se palles evo-
cant Penélope Cruz i Elsa Pataki i
cridant, en el clímax, “¡Viva Espa-
ña!”. Deliciós! Sembla l’escenifica-
ció d’aquell acudit que utilitzava el
títol de la novel·la per definir el coi-
tus interruptus a la València del
XV. I una perla: el mag i humorista
Josep M. Lari i el seu irresistible
Millenium. Per suar la temporada!

Boris Ruiz ens va
oferir un deliciós
tast del seu ‘Senyor
Perramon’,
l’adaptació de
‘L’avar’ de Molière

Quadern de teatre

Culpabilitats
@Aquest cap de setmana conclou
l’exhibició al Versus de Mil tristos
tigres, segon lliurament de la tri-
logia Autòpsia d’Àlex Serrano, la
tercera part de la qual, Europe it’s
Living a Celebration, s’estrenarà
al Festival Temporada Alta des-
prés d’oferir-ne un tast suculent
al Grec (AVUI 19.7.07). Si la pri-
mera versava sobre la soledat i la
tercera té com a motiu la resur-
recció, aquesta tracta el tema de
la culpa. L’espectacle és produït
per AREAtangent, plataforma ar-
tística que ha promogut joves cre-
adors tan significatius com Jordi
Casanovas. Estem davant d’un
tipus de teatralitat molt física,
imaginativa i fresca. S’expressa

en diversos llenguatges creatius
com la dansa, el vídeo, el teatre
objectual, amb un treball actoral
incandescent i uns textos que
transiten amb naturalitat de l’aci-
desa a la tendresa. En propostes
com aquesta és on es poden aus-
cultar millor les pulsions més in-
novadores del panorama escènic
actual. Mil tristos tigres es desen-
volupa a l’entorn de l’obsessió per
la seguretat que embarga la soci-
etat occidental fins al paroxisme
i que deriva, és clar, de l’enorme
sentiment de culpabilitat que
abriga el món de la rica raça blan-
ca, tan insolidària amb la resta del
planeta. Ester Forment es carac-
teritza com a lluitadora d’arts

marcials que repta la resta de per-
sonatges al combat i els apallissa,
això sí, amb un cadenciós ritme
coreogràfic i amb una gestualitat
d’extrema duresa. Susana Gómez
incorpora la víctima que es fa col-
pejar, que exhibeix morats i sang
per tot el cos i que aconsegueix el
crescendo més impressionant de
l’espectacle. Jordi Oriol interacci-
ona amb la seva pròpia imatge fil-
mada en vídeo que es projecta
amb una simultaneïtat descom-
passada, mentre Diego Anido és
embolicat amb matalassos per
apaivagar la seva incontenible
xerrera. Una experiència escèni-
ca d’alta intensitat que paga molt
la pena.‘Mil tristos tigres’ mostra l’obsessió per la seguretat ■ JORDI GARCIA


