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NAO ALBET

‘Ventdelplà’
‘Els nois
d’història’
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ESPECTACLES
CULTURA
GENT
TELEVISIÓi El quintet nord-americà que

encapçala Gibby Haines
torna a Barcelona amb el seu
psicodèlic i hipnòtic repertori.

Butthole Surfers
LA [2] D’APOLO (22.00 HORES)

icult@elperiodico.com

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

E
n temps d’ERO i d’atur, a
ells se’ls acumula la feina.
Acompanyen les sobretaules
i les nits televisives i els

veiem sobre els escenaris ficats en al-
tres drames o comèdies. Ja no són
només els veterans de l’star system ca-
talà; també els més joves compagi-
nen càmeres i bastidors, estudis... El
transvasament de cares mediàtiques
inunda les sales, i encara que a vega-
des puguin ser un reclam per om-
plir-les, els actors al.leguen que es
necessiten taules per no ensopegar.

«El teatre és la prova del cotó. No
hi ha trampa com al cine o la tele.
Una cara sense talent no serveix»,
addueix Jordi Banacolocha, que
aprofita les dues hores i mitja de
viatge a l’AVE, després d’una escapa-
da a Madrid, per estudiar el guió de
Ventdelplà (és el Llibert). «Ara estic
molt per la Dora (Imma Colomer)
perquè té Alzheimer».

LA VERGONYA D’ABANS / A Barcelona
l’esperen a més els assajos de L’inspec-
tor, que arribarà al febrer al TNC, i
on l’acompanyen altres cares de
TV-3: Lluís Soler, Gemma Brió (El cor
de la ciutat), Xavier Serrano (Polònia)...
«No cansa combinar els dos mitjans:
la tele és ràpida i variada. Els assajos
d’obres són més pesats perquè és ca-
da dia el mateix», explica Banacolo-
cha, per a qui els temps en què la pe-

tita pantalla era un desprestigi ja
queden lluny.

«Abans era una vergonya, es deia
que ho fèiem per diners, ara hi ha
sèries molt bones. Als Estats Units
els millors guionistes treballen a la
tele». Al seu parer, el salt de mediàtics
a escena, gairebé sense experiència,
és més habitual a Madrid. «Aquí la
majoria dels joves han començat en
el teatre».

L’ANY DE GEORGINA / En una sala de
la Nau Ivanow, Georgina Latre (la
Isona de Ventdelplà) mou els malucs
juganera sobre uns afilats talons da-
vant d’un Jordi Martínez que baveja
com el gos de Pavlov. «No em dema-
nis que em tregui les calcetes per-
què les porto brutes. Fan pudor de
marrana», li deixa anar decidida. As-
sagen Hikikomori, una obra de Jordi
Faura sobre els adolescents japone-
sos que es reclouen a la seva habita-
ció. Mingo Ràfols és el seu pare i
també hi actuen Enric Rodríguez,
Àngels Poch i Pau Vinyals. «El 2008
ha sigut fantàstic», admet Latre, en-
cantada amb el seu triplet professio-
nal: Ventdelplà, la pel.lícula Forasters i,
a partir del dia 20, Hikikomori a La Vi-
llarroel.

«També estudio interpretació,
però hi vaig poc perquè les grava-
cions són des de les 6.30 fins a les
tres, segons les escenes», explica la
noia, que compara els dos mitjans:
«Els personatges de la sèrie són més
tòpics, al teatre estan més dibuixats
i els has d’integrar més; no t’agafen
només per tenir armes audiovisuals,
necessites una professionalitat».

UNA ESCOLA / Mingo Ràfols (el Quico
a El cor de la ciutat) alaba la «il.lusió i
les ganes d’aprendre» de la fornada
juvenil que l’envolta. «La majoria es-
tan molt preparats i la televisió és
una gran escola per a ells. Vull pen-
sar que els criteris artístics superen
els comercials a l’hora d’elegir els ac-
tors. El que passa és que les cares co-
negudes estan més a mà; l’ideal se-

ria anar a tallers de teatre, a veu-
re noves companyies...»,
subratlla Ràfols, que passa
«molta son» amb el tràfec
laboral. «També hem d’es-
tudiar els guions, i tot això
ho treus de les hores de
son».

Ja ho diu l’incombustible
Joan Pera, que cada nit s’em-
bolica amb una top model al
Condal (El joc dels idiotes )

Doblet de les cares de la petita pantalla

JORDI MARTÍNEZ

‘Ventdelplà’

‘Hikikomori’
LA VILLARROEL

GEORGINA LATRE

‘Ventdelplà’

‘Hikikomori’
LA VILLARROEL

MINGO RÀFOLS
‘El cor de
la ciutat’
‘Hikikomori’
LA VILLARROEL

ENRIC RODRÍGUEZ

‘El cor de
la ciutat’
‘Hikikomori’
LA VILLARROEL

(estrena el dia 20)
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Passa a la pàgina següent

Nombrosos actors populars per les sèries de TV-3 irrompen als escenaris barcelonins

De la tele al teatre
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i als matins grava amb el seu fill Ro-
ger 13 anys i un dia (a més protagonit-
za Forasters a la cartellera de cine):
«Els actors o ens morim de gana o de
son». Ara, no obstant, no acaben tan
tard, ja que l’horari de les funcions
s’ha avançat. «Els de la meva edat fa
molts anys que simultaniegem tea-
tre i tele, i abans les obres eren a les
10 o més tard», recorda Mercè Arà-
nega (El cor de la ciutat), que està assa-
jant al TNC Mort de dama. «És molt
cansat sobretot si et toca matinar»,
afegeix l’actriu, per a qui la tècnica
teatral exigeix molt més que les
càmeres: «S’ha d’arribar amb la veu,
imbuir-se de naturalitat... ». I no hi
ha repetició possible.

La maratoniana jornada de Maria
Molins inclou una triple feina: al
matí grava El cor de la ciutat (fa el pa-
per de la Isabeleta), a la tarda assaja

Una comedia española, de Yasmina Re-
za, que dirigeix Sílvia Munt, i al ves-
pre rep els aplaudiments del públic
amb el seu paper protagonista de La
Dama de Reus, que es representa al
Teatre Nacional de Catalunya (TNC).
«És esgotador, però si es té energia es
pot fer. A mi em salva la migdiada;
és sagrada». Les sessions de maqui-
llatge li serveixen per poder canviar
de xip: «Em relaxen, respiro profun-
dament i em fico dins del paper. És
qüestió de pràctica».

SOBRAT D’ENERGIA / A Nao Albet, a
punt de fer els 18, li sobra energia.
El Martí de Ventdelplà és un dels nois
d’història de Josep Maria Pou al Goya,
i encara treu temps per fer cant, pia-
no i claqué. «A vegades dormo qua-
tre hores, però ho porto bé. L’any
passat va ser més terrible perquè es-
tudiava Batxillerat», diu l’actor, que
ja pensa a escapar a Londres per es-
tudiar en una gran escola. «Seria

molt cutre que els directors de teatre
ens escollissin per ser cares conegu-
des. No crec que la gent ens vingui a
veure per això, encara que a vegades
a la sortida del teatre em diuen
Martí».

Al madrileny Fernando Gil el re-
coneixen perquè va donar la cara a
Noche Hache i ara ho fa a La tira (La
Sexta). A més, triomfa amb el seu hi-
larant triple paper a Spamalot –Lan-
celot, francès i bruixot–, molt elo-
giat fins i tot pel mateix creador del
musical, Eric Idle. «A Barcelona
s’han sorprès al veure’m en un esce-
nari, però jo he fet molt de teatre,
des d’obres clàssiques i en vers fins
als quatre anys a Los mejores sketches
de Monty Python. Potser sortir a la te-
le és un plus per cridar l’atenció,
però enfrontar-se a les platees i fer
riure exigeix experiència. No crec
que un famós resolgui l’afluència a
les sales».

ARRISCAR / Crític amb el reclam
dels mediàtics, el jove dramaturg i di-
rector Jordi Casanovas anima els
programadors i el públic a «arriscar
més» pels talents desconeguts. «Hi
ha intèrprets molt bons que la gent
no coneix». Però Abel Coll, codirec-
tor de l’obra Hikikimori, amb un re-
partiment molt televisiu, és contun-
dent: «El públic no és tonto; sap si
un artista és bo o dolent. Jo no tinc
tele a casa, no la veig. El que passa és
que aquí, a diferència de llocs com
Londres o París, no tenim una cultu-
ra teatral i les referències són televi-
sives perquè en aquests moments hi
ha molta producció». H

MERCÈ ARÀNEGA

‘El cor de la ciutat’
‘Mort
de dama’
TNC (Sala Petita)

MARIA MOLINS

‘El cor de
la ciutat’
‘La Dama
de Reus’
TNC (Sala Petita)

SANTI PONS

‘El cor de
la ciutat’
‘Mort de dama’
TNC (Sala Petita)

PEPO BLASCO

‘Vinagre’
‘La Dama
de Reus’
TNC (Sala Petita)

IVAN BENET

‘Ventdelplà’

‘La Dama
de Reus’
TNC (Sala Petita)

PEP PLANAS

‘Ventdelplà’

‘Trueta’
TNC (Sala Tallers)

ARTUR TRIAS

‘El cor de la ciutat’
‘La Dama
de Reus’
TNC (Sala Petita)

(estrena el 21 de gener) (estrena el 30 de gener)
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Ve de la pàgina anterior

LA PASSAREL.LA
DE ‘POBLE NOU’

< Des que TV-3 va posar Poble
Nou al mapa de les famílies de
Catalunya, la ficció de la cadena
ha estat la gran passarel.la dels
actors catalans. Ara El cor de la
ciutat i Ventdelplà reuneixen una
inacabable llista de cares que
repeteixen a l’escena. Des de
Miquel Gelabert (el Jaume
Estelrich de Ventdelplà), a qui
veiem de xerrameca amb la seva
mare al Capitol, Boris Ruiz i
Dafnis Balduz (el Ramiro i el Xavi
a la mateixa sèrie), actualment al
Romea amb Mama Medea,
passant per molts dels actors
del TNC, com Pep Munné, Pep
Planas...

EL PLANTER

La Scala obre
la temporada
amb divisió
d’opinions

MÚSICA 3 POLÈMICA

EL PERIÓDICO
ROMA

Amb aplaudiments i esbroncades
es va obrir dissabte passat la tem-
porada lírica a la Scala de Milà i
així es va posar de manifest el
sentiment del públic davant la
polèmica suscitada pel canvi d’úl-
tima hora del tenor Guiseppe Fi-
lianoti, calabrès de 34 anys. En les
24 hores anteriors aquest intèr-
pret italià va ser substituït pel
nord-americà Stuart Neill, que
encapçalava el segon repartiment
de la companyia, que va oferir
Don Carlo, de Giuseppe Verdi, diri-
git per Daniele Gatti.

El canvi de protagonista es va
realitzar sense donar explica-
cions, tot i que els mitjans de co-
municació italians van explicar
que Gatti no va quedar satisfet
amb Filianoti durant l’assaig ge-
neral de la vigília. Aquest tenor
va declarar sentir-se «trist i indig-
nat», i va revelar que la Scala va
voler que es fes passar per malalt
per portar a terme la substitució.

«Estic en perfecte estat, a punt
per interpretar un paper en el
qual em sento segur», va afirmar
Filianoti sense titubejos.

Al finalitzar la representació
inaugural de dissabte no es van
produir les grans ovacions a les
quals estan acostumats els intèr-
prets i els músics d’aquest presti-
giós teatre, sinó que es va fer pal-
pable la divisió d’opinions. El di-
rector Gatti es va emportar vuit
minuts de freds aplaudiments
però un cor d’esbroncades es va
aixecar des del galliner que ocu-
pen habitualment els puristes.

CINC MINISTRES / Els espectadors
també van expressar la seva dis-
conformitat amb el treball del di-
r e c t o r e s c è n i c , S t é p h a n e
Braunschweig, per una posada en
escena massa sòbria i austera, un
xoc per als habituals del teatre,
acostumats als escenaris fastuo-
sos dissenyats en el passat per
Franco Zeffirelli.

A l’acabar l’obra, seguida per
cinc ministres del Govern italià,
el director del teatre, Stephane
Lissner, va dir que la inauguració
de la temporada havia estat «hu-
manament difícil però musical-
ment estupenda», i va treure im-
portància a la polèmica. H

33 Stuart Neill, tenor de relleu.

33 Miquel Gelabert. 33 Gemma Brió. 33 Fernando Gil. 33 Joan Pera.


