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� El dramaturg francès
Antonin Artaud, ingressat
a la clínica psiquiàtrica de
Rodez, va escriure el 1943
a Hitler. Artaud, probable-
ment al·lucinat, imagina
una trobada que no es deu-
ria produir mai: el 1932,
l’autor i actor actuava a
Berlín i prodigava la visita
al Romanische Café, un
centre on es concentraven
els artistes de la ciutat. Ar-

taud erinnert sich an Hit-
ler und das Romanische
Café, producció de la Ber-
liner Ensemble estrenat el
2000, es representa només
avui i demà a la Sala Fabià
Puigserver del Lliure. La
interpreta l’actor Martin
Wuttke, en una mena de
terrari on Artaud confon el
seu reflex del mirall amb
el dictador nazi, a qui van
suspendre en la seva entra-
da a l’escola de pintura.

Antonin Artaud entén
que Hitler és un artista més
i, en aquest sentit, la con-
versa que hi manté és de
col·legues. El dramaturg
està obsessionat a ser un
creador tancat que no pot
desenvolupar el seu pro-
jecte artístic. I veu en Hit-
ler un artista que porta les
idees fins a les últimes
conseqüències. Al director
Paul Plamper el satisfà
presentar la farsa a Barce-

lona ja que hi ha «paral·le-
lismes amb Franco».

El director artístic del
Lliure, Àlex Rigola, va
presentar ahir aquestes
dues sessions dins els ci-
cles per presentar treballs
d’actors. Wuttke és un ac-
tor reconegut a Alemanya
que treballa amb la Berli-
ner i la Volksbühne. L’ac-
tor lamenta que encara
avui Hitler sigui una de les
majors icones alemanyes.

El Lliure reviu la carta que el dramaturg
Artaud va escriure a Hitler al psiquiàtric
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Són tres peces de dues tri-
logies diferents. La cabeza
del bautista i La rosa de
papel corresponen a El re-
tablo de la avaricia, la lu-
juria y la muerte. Las ga-
las del difunto, que s’eri-
geix com el tronc central
de la peça, apareix en el re-
cull Martes de carnaval.
La selecció es veu forçada
per les capacitats de pro-
ducció de la companyia
(no poden assumir un re-
partiment tan ampli com
disposa el dramaturg en
els llibrets) sense desme-
rèixer la qualitat dramatúr-
gica. Calvo destaca Las
galas del difunto, una peça
en què es parla de la guerra
des del patiment de la gent
del carrer. La mala llet, re-
marca l’actor Francisco J.
Basilio, és que les histò-
ries escrites fa prop de 100
anys parlen d’uns fets uni-
versals recognoscibles a
principis del segle XXI,
sense la necessitat de fer
cap adaptació d’argument
ni de vestuari.

El Teatre del Reparti-
dor, de l’Hospitalet de
Llobregat, ataca per pri-
mer cop un text de Valle-
Inclán (1866-1936), un
autor que, segons Calvo,
«està injustament oblidat a
Catalunya». Calvo es la-
menta que es menystingui
l’obra del creador de l’es-
perpent, «és com qüestio-
nar García Lorca; això no
passa a Anglaterra», on
s’aprecien molt els seus
autors. Contrasta amb
aquesta opinió la represen-
tació de Divinas palabras

pel Centro Dramático Na-
cional al TNC, extrem que
celebren des del Reparti-
dor. Les dues primeres pe-
ces del Repartidor estrena-

des al Tantarantana van ser
«amables», comenta la di-
rectora: Los empeños de
una casa (2003) de Sor
Juana Inés de la Cruz, i El

galán fantasma (2005) de
Calderón de la Barca. La
nova proposta destil·la el
to satíric i alhora punyent
de Valle-Inclán.

El Tantarantana revalora

Valle-Inclán en el cartell català
Teatre del Repartidor plasma l’esperpent en tres petites peces de l’autor
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� El director artístic del Tantarantana,
Julio Álvarez, celebrava ahir que la sa-
la alternativa programés consecutiva-
ment un cicle de teatre físic i de dansa
(donant espai a la nova creació de ma-
jor risc actual) amb una obra del mà-
xim respecte al text clàssic de la facto-
ria del Repartidor. El teatre físic és una
punta de llança avui i Valle-Inclán va
ser trencador i transformador ara fa 80
anys.

La directora Pepa Calvo destaca de

� La companyia Teatre del Reparti-
dor presenta des de dijous fins al 8
d’abril Retablo Valle-Inclán, una
dramatúrgia en què la directora Pepa

Una escena de l’obra Retablo Valle-Inclán. / PILAR AYMERICH

Calvo uneix tres petites peces del
dramaturg, localitzades en un teatrí
de marionetes. Calvo reivindica
l’autor en la cartellera catalana.
L’obra es representa al Tantarantana,

Valle-Inclán la seva capacitat de mes-
clar –en una mateixa rèplica d’un
personatge– gal·licismes, argot gitano
i indià, «amb gran naturalitat». Aquest
joc amb el llenguatge porta a una nova
teatralitat. El muntatge que ella matei-
xa ha adaptat respecta el llenguatge i
reforça l’artifici mostrant com els ma-
teixos actors mouen l’escenografia i es
canvien a escena de vestuari, si és ne-
cessari, en la penombra, per represen-
tar el següent episodi.

una sala alternativa que fa cada dos
anys revisions de clàssics de la com-
panyia. El nexe del muntatge és la
«mala llet» que traspuen els perso-
natges miserables de Valle Inclán.

Teatre trencador de fa 80 anys � L’històric trio britànic
de reggae-pop The Police
oferirà el dijous 27 de se-
tembre, a l’Estadi Olímpic
de Barcelona, el seu únic
concert a l’Estat, en el
marc de la gira europea de
reaparició que començarà
el 29 d’agost al Globe Are-
na d’Estocolm, i que de
moment inclourà tretze
concerts fins al 19 d’octu-
bre. Ja s’han exhaurit totes
les localitats per als con-
certs de la gira nord-ame-
ricana i aquest divendres
es posaran a la venda les
entrades per a alguns con-
certs de l’europea, com ara
els de Birmingham, Lon-
dres i Amsterdam, però
encara no s’ha confirmat
quan estaran disponibles
les de Barcelona. Part dels
beneficis es destinaran a
l’ONG Water Aid, que tre-
balla per reduir la pobresa
mitjançant l’accés a l’ai-
gua, la sanitat, l’ensenya-
ment i la higiene. Water
Aid és present en disset
dels països més pobres del
món i ja ha ajudat més de
deu milions de persones.
La gira mundial de The
Police està organitzada per
The Next Adventure (Live
Nation-RZO) i en el con-
cert de Barcelona hi parti-
cipa també la promotora
local Gay & Company.

La gira americana co-
mençarà el 28 de maig a la
localitat canadenca de

Vancouver, on el grup va
estar assajant en privat
abans de la seva actuació a
la gala dels premis Gram-
my, l’11 de febrer, que es
va convertir en l’anunci
que The Police tornava a
l’activitat. El grup va pu-
blicar el seu cinquè i últim
disc, Synchronicity, el
1983, l’any en què el trio
va visitar Barcelona per
primera i única vegada,
amb un concert al camp de
futbol del Sant Andreu, el
dia 1 d’octubre –l’endemà
Sting feia anys i així ho
van anunciar els seus com-
panys–, amb A Flock of
Seagulls com a teloner.
D’aquell concert, en va
quedar com a testimoni un
disc pirata.

The Police, que mai no
va anunciar oficialment la
seva separació –l’èxit de la
carrera en solitari de Sting
ja es va encarregar de po-
sar el punt final (provisio-
nal) al grup–, torna ara
amb l’excusa del 30 ani-
versari de la seva formació
més coneguda, després
que l’estiu del 1977 el seu
primer guitarrista, Henri
Padovani, amb el qual no-
més van gravar el senzill
Fall out, deixés el grup.
Després van quedar per a
la història Sting, Andy
Summers i Stewart Cope-
land, que van crear clàs-
sics incontestables com
ara Roxanne i Every
breath you take.

The Police actuarà el 27 de
setembre vinent a l’Estadi

Olímpic de Barcelona
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Sting, Andy i Stewart, quan eren els reis del pop. / EL PUNT


