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n dels grans perills que tenen els pallassos
excèntrics, en general, és que es passin de
rosca i acabin fent una mena de xafarranxo

de combat que perdi tot sentit artístic i estètic. Les
gràcies s’han de fer amb gràcia, podríem dir. Josep
Ventura Sylvestre, un dels membres juntament
amb Marceline Khan i Zazà del trio de pallassos
francocatalans Los Excéntricos, ha explicat en al-
guna ocasió que quan va rebre classes del seu mes-
tre, Rogelio Rivel, va aprendre a no passar-se de re-
volucions dalt de l’escenari, a evitar fer dibuixos
animats i a controlar un determinat temps. Tot això,
tant fàcil de dir i tan difícil de fer, ho aconsegueixen
tots tres artistes. En el seu tercer espectacle en 12
anys –el muntatge arriba després de Rapsodia i
Clown i Musica, maestro–, el primer que sorprèn és
la mitja hora inicial. Bastant tranquil, potser fins i
tot reposat, amb moments de poesia francament
aconseguits com la de l’esquelet titella que balla,
riu, perd el cap i s’enfila a la concertina que toca
Marceline. Moment per guardar a la memòria. Es-
plèndid. Però això no és el que s’espera del grup,
més aviat decantat per les astracanades. La cosa es
va animant de mica en mica a mesura que avança el
muntatge. Va guanyant en revolucions. El número
de la diva, amb una Marceline magnífica, és insu-
perable i demostra que amb tot de coses aparent-
ment senzilles –entonar un re a La vie en rose–
aquests pallassos poden acabar declarant una guer-
ra mundial. Zazà és un excel·lent contrapunt al pa-
per de la histriònica i creguda Marceline –recorda
una mica la Castafiore de Tintín– i de l’excel·lent
pallasso Josep Ventura. El riure de Zazà el fa un
personatge grotesc; dels que ja no en queden, i el
número amb l’ampolla de cava dalt del piano, quan
Marceline i Ventura ja han perdut del tot l’oremus,
és d’antologia. Al número dels plats xinesos, que
serveix per tancar un muntatge que tot i l’hora i deu
minuts de durada es fa curt, li falta encara una mica
de rodatge, però promet ser hilarant gràcies a la
trencadissa real de plats i a una cançó amb una lletra
del nivell de Gaby, Fofó i Miliki. Gran troballa que
potser caldria cantar amb micròfons perquè s’en-
tengués millor. Per cert, que en aquest últim núme-
ro dels plats es va sentir cridar a Ventura allò que li
deia el seu mestre: «Les revolucions, les revolu-
cions!» La nit va ser especial. Els artistes, amb ves-
tits nous de trinca, van agrair al teatre La Unió Sant-
cugatenca que els hagi cedit durant tres mesos un
espai per assajar-hi un espectacle del tot recomana-
ble que aviat es podrà veure al Circo Price de Ma-
drid i al Teatre Nacional de Catalunya.
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Plats trencats
� Companyia: Los Excéntricos

Artistes: Josep Ventura, Marceline Khan, i Zazà
Dia: 9 de maig
Lloc: La Unió Santcugatenca
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Una imatge de l’espectacle. / GABRIEL TIZÓN

Rafel Duran és contun-
dent: «Si es vol saber qui
mana en una ciutat cal mi-
rar la primera filera de la
llotja del Camp Nou i no el
balcó de la Generalitat.»
Dia de partit, que es podrà
veure fins al 8 de juny que
ve, arriba en mala època.
El director i el dramaturg
aclareixen que la peça no
pretén fer escarni de la
malastrugança del Barça.
De fet, l’obra reflexiona en
la influència del futbol en
el dia a dia: «Pot ser tan
notícia un conflicte inter-
nacional com una diarrea
de Ronaldinho», exempli-
fica el director artístic del
Lliure, Àlex Rigola.

En el repartiment, hi fi-
guren actors habituals de
la companyia del Lliure
(Julio Manrique, Joan
Carreras, Chantal Aimée)
a més de Maria Molins i
Fèlix Pons. Carreras cele-
bra el text, plantejat en es-
cenes d’un contra un, que
permet la creació d’un per-
sonatge amb molts plecs.
Manrique defineix el seu
personatge, Fredy, el que
aconsegueix coses, «que
té una gran dimensió hu-
mana, és un lluitador nat».
Per Duran, el tema és un
encert perquè ell, que se
sent prou allunyat dels re-
sultats esportius, reconeix
l’esport com el paisatge de
fons de Barcelona: «Sé
quin és el resultat d’un pa-
tit pels crits al meu pati in-
terior, a l’Eixample.»

L’acció, d’una hora i
mitja de durada, succeeix
la setmana abans del clàs-
sic Barça-Marid: el polític
que ha anat de mal borràs
(Carreras) aspira a retor-

nar al poder accedint, amb
un passi irregular, a la llot-
ja. El text de David Plana
respon a tots els tòpics del

futbol. I no només això:
l’autor percep que l’esport
s’ha introduït eficaçment
en el llenguatge habitual.

La lluita és desesperada:
cosa que fa trista la derrota
i «també la victòria», insi-
nua el dramaturg.

L’entorn d’un fatídic final de lliga
David Plana estrena «Dia de partit», una comèdia sobre la influència del futbol
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● El dramaturg David Plana és l’autor
que va rebre l’encàrrec del Teatre Lliu-
re, fa cosa d’un any, de fer un muntatge
teatral inspirant-se en l’entorn del Bar-
ça. Quan Àlex Rigola va fer la proposta
a Plana, l’equip de Rijkaard encara aspi-
rava a la tercera lliga consecutiva. Ara
s’estrenarà quan el Barça signa la sego-
na temporada de futbol sense títols. Una
derrota que ja ha aixecat polseguera
dins i fora de la banqueta i que els culers
assumeixen amb resignació. Plana és un
seguidor del futbol, però no un apassio-
nat culer. A causa de l’estrena, la gent li
pregunta sobre la situació del Barça.
També sobre quina és la seva fórmula

● Si el Barça és més que un club, el
muntatge de David Plana també pre-
tén superar la caricatura del club i re-
tratar la importància d’aquest esport

Rafel Duran (amb la bandera) i el repartiment d’actors de Dia de partit./ ROS RIBAS

en la societat catalana d’avui. A es-
cena, personatges perdedors de carn
i ossos que lluiten per guanyar. Un
polític que ha anat de mal borràs, un
expresidiari que «aconsegueix co-

per acabar amb el terrorisme (fins avui
es pot veure el Boris Godunov de La Fu-
ra dels Baus amb una dramatúrgia
d’Àlex Ollé i el mateix Plana). Aquests
temes, que encapçalen les preocupa-
cions dels ciutadans, han obligat el dra-
maturg a estudiar possibles respostes
«metateatrals». Rafel Duran premia
aquest to teatral que és habitual a Àus-
tria. En aquest sentit, la terrible notícia
del pare que ha abusat de la filla segres-
tada durant anys no l’ha sobtat, només
constata la realitat que havien escrit
abans dramaturgs austríacs com ara El-
friede Jelinek, Thomas Bernhard i el di-
rector de cinema Michael Haneke.

ses», una exprostituta reciclada en
dona de fer feines al Camp Nou i un
polític de moda. L’obra s’estrena
aquest dijous, amb la direcció de Ra-
fel Duran, a l’Espai Lliure.

Preguntes metateatrals

● El Museu Marítim inau-
gurarà dimarts, a les set de
la tarda, una àrea expositi-
va dedicada al vaixell. En
el mateix acte, també s’i-
naugurarà un punt d’infor-
mació del Port de Barcelo-
na, que estarà situat al ves-
tíbul del museu.

La nova àrea, El Vaixell,
és una proposta que inten-
ta explicar al visitant la pe-
ça clau de qualsevol mu-

seu marítim: el vaixell. A
partir d’ara, serà el primer
àmbit del recorregut per al
museu. El públic podrà co-
nèixer quins són els trets
fonamentals que definei-
xen un vaixell: la flotabili-
tat, l’estabilitat, l’autono-
mia, la capacitat de càrre-
ga i l’adaptació al medi i a
les seves circumstàncies.

La nova àrea està orga-
nitzada en set vitrines, on
es poden veure diversos

models a escala de vaixells
de diferents èpoques i cul-
tures. També hi ha plànols,
llibres i una maqueta de les
drassanes. Un audiovisual
completa en cada cas els
conceptes presentats. En
últim lloc, quatre models
reals d’embarcacions (jan-
gada, xabec malagueny,
canoa i embarcació pneu-
màtica) permeten mostrar
els trets bàsics del vaixell.

La incorporació de la

nova àrea expositiva i del
punt d’informació del Port
de Barcelona han permès
reordenar les peces del
museu. El canvi més signi-
ficatiu és el nou emplaça-
ment de la maqueta de la
façana de Barcelona al se-
gle XV, que a partir d’ara
estarà situada, amb nous
textos explicatius, a l’en-
trada del museu, al costat
del taulell de les guies
multimèdia.

El Museu Marítim inaugura una nova
àrea expositiva dedicada al vaixell

EL PUNT / Barcelona


