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social nord-americà que
exhibeix sense problemes
la fragilitat de la seva ar-
madura dramàtica, amb lí-
nies dramàtiques i perso-
natges que pengen del
conjunt com fils tallats. A
Àlex Rigola no li importa
ficar-se en aquest caos
–més ben resolt i adminis-
trat per Jordi Casanovas a
La ruïna–, confiat en l’efec-

tivitat de l’acumulació
d’elements absurds, situa-
cions extremes i éssers de
caricatura negra. Una di-
recció que posa el públic
en situació de stand-by, en
situació d’espera davant
del següent cop d’efecte
proporcionat per l’autor i
un grup d’intèrprets que
s’agafen molt seriosament
aquest deliri sobre la deca-
dència proletària.

Días mejores
De Richard Dresser.
Teatre Lliure. 7 de gener.

La catàstrofe social
que descriu Días me-
jores podria recor-

dar d’entrada la conscièn-
cia pop de Sam Shepard.
Una situació límit, preapo-
calíptica, a un pas d’in-
gressar en l’univers para-
noic de Philip K. Dick o el
paisatge anihilat de J.G.
Ballard. Un poble arrasat
per la catàstrofe d’un sis-
tema en fallida. El ressò
d’aquest Armageddon
ressona a la casa de Ray i
Faye, buidada pel fred i el
foc. Ray, l’antiheroi amb
un casc que el connecta
amb una veu que el con-
verteix en un aprenent de
profeta. La desesperació
entre els seus amics des-
nonats per reafirmar da-
vant el públic l’humor li-
sèrgic d’aquesta obra de
Richard Dresser.

Una comèdia delirant
protagonitzada per selec-
tes exemplars del lumpen

Crítica teatre

Deliri proletari

Una situació límit,
preapocalíptica, a
un pas de l’univers
de Philip K. Dick

JuanCarlos
Olivares

Els intèrprets s’agafen molt seriosament aquest deliri sobre la
decadència proletària ■ ROS RIBAS
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Alexandra Aragón
BARCELONA

Llach a la plaça Reial és el
nom de l’exposició que
Setba Zona d’Art dedica al
cantautor català Lluís
Llach. La mostra, un ho-
menatge que la galeria vol
dedicar a Llach, presenta
36 fotografies en blanc i
negre fetes per Juan Mi-
guel Morales i acompanya-
des per onze fragments de
text del periodista Omar
Jurado. Les imatges pre-
sentades es caracteritzen
per la seva actualitat, ja
que van ser fetes entre els
anys 2003 i el 2006, i
també pel seu gran simbo-
lisme.

Algunes fotografies són
retrats de Llach o de perso-
nes relacionades amb ell,
com el seu professor, o ar-
tistes que han treballat
amb el cantautor. Altres
presenten llocs importants
per al cantant com paisat-
ges de l’Empordà o l’esce-
nari on Llach i Els Setze
Jutges van actuar per pri-
mer cop. I encara n’hi ha
que se centren en elements
importants per al cantau-
tor, com ara una imatge
que mostra el piano de
Llach amb una fotografia
de la seva mare damunt el
teclat.

L’exposició fa un re-
corregut cronològic per la
vida de Llach a través
d’aquestes fotografies i de
petits fragments de text
d’Omar Jurado, que con-
textualitzen les imatges o
n’expliquen el simbolisme,
fragments que Jurado ha
extret de diferents entrevis-
tes fetes per ell a l’intèrpret.

El projecte va néixer de

la mà de Morales i Jurado
després d’haver elaborat un
treball similar sobre el can-
tautor xilè Víctor Jara. Fo-
tògraf i periodista volien re-
petir el projecte amb un
cantautor català, i l’escollit
va ser Llach, artista amb
qui havien treballat per a
publicacions musicals i per
als discos del mateix can-
tautor. Acabat el treball
sobre Llach, Morales i Jura-
do tenen la voluntat de tor-
nar a repetir l’experiència
amb la cantautora mallor-
quina Maria del Mar Bonet.
L’objectiu de la mostra, ho-

menatjar Llach, sorgeix del
fet que el cantautor va
viure durant catorze anys
al pis on ara s’exhibeix l’ex-
posició.

50 anys de la Nova Cançó
Segons el director de
Setba, Darío Olaortua, des
de la inauguració de l’espai
el passat 2007 ja es volia
fer un homenatge al can-
tant. Per qüestions de ca-
lendari, però, la mostra es
va endarrerir fins a finals
del 2008, i llavors, afegeix
Olaortua, Setba va retar-
dar l’exposició per tal que

coincidís amb la celebració
del cinquantè aniversari
del moviment de la Nova
Cançó aquest 2009.

A banda de l’exposició de
les fotografies i els textos,
també se celebraran actes
i recitals paral·lels a la mos-
tra sobre diferents aspec-
tes relacionats amb Llach.
Una d’aquestes activitats
serà la conferència el 22 de
gener de Lluís Serrahima,
un dels iniciadors de la
Nova Cançó i autor d’Ens
calen cançons d’ara, arti-
cle considerat el text fun-
dacional del moviment. ■

‘Llach a la plaça Reial’ es podrà veure fins al 12 de febrer a Setba Zona d’Art ■ J. M. MORALES


