
33
cultura

ara DILLUNS, 30 DE SETEMBRE DEL 2013

JUAN CARLOS OLIVARES

AParís no hi ha teatre. Bé,
hi ha 143 sales repartides
entre els vint districtes.
És la xifra que ofereix la
web oficial de l’Ajunta-

ment parisenc. Però són dies d’estiu
al setembre i no hi ha teatre. Fins a la
segona quinzena no comença la tem-
porada. Cobreixen l’impasse escènic
algunes caixes registradores amb
plomes, lluentons, cames flexibles
fins a l’infinit i impassibles pits pú-
bers. Màquines de fer diners en do-
ble sessió. El cabaret mecànic que
triomfa sense respectar el descans
dominical. El glamur de compartir
taula, colze, playback i xampany en
copa de vi amb una parella d’ucraï-
nesos malhumorats. Un frec múlti-
ple que complica encara més la tasca
d’imaginar-se en un cartell de Tou-
louse-Lautrec. Viu? La reina de les
estacions de metro de París és

Anàlisi

ARTS ESCÈNIQUES

Amanda Lear. Fa gairebé mig segle
es passejava pel món al costat del
bastó de Salvador Dalí. La seva últi-
ma musa oficial. És aquí, sobre car-
tró, rossa i incorrupta, tot dents i car-
mí, enfundada en un vestit negre de
Jean Paul Gaultier. Forçada posició
d’odalisca. El nom del modista és
l’únic que es distingeix per grandària
de lletra de la resta del repartiment.
Amanda Lear (lletres gegants) pro-
tagonitza Divina, una peça de bule-
vard que obrirà la temporada de
l’històric Théâtre des Variétés.
Abans honorat per Offenbach.

Una autèntica demostració de
poder. De la senyora Tapp (Lear) i
de la diversitat teatral de la capital
francesa. Desacomplexada com la
cartellera de Buenos Aires. Divina
competeix en el subterrani en des-
plegament publicitari amb El cas
Makropoulos de Leos Janácek, el
primer títol de l’Opéra Bastille,
mastodòntica arquitectura escolli-
da per error. És el hollywoodià
muntatge de Krzysztof Warlikows-
ki amb King Kong com a personat-
ge convidat. Amanda a les andanes,
Janácek en el laberint dels passadis-
sos; en les poques escales mecàni-
ques, una inacabable temptació de

monologuistes, residents dels cafès
teatre. A la superfície totes les co-
lumnes publicitàries estan empape-
rades amb comèdies i drames.
L’abundància d’estrenes impedeix
qualsevol jerarquia. Un vodevil or-
gullós de ser-ho es ven al costat dels
misteris de Joël Pommerat a
l’Odéon. Els teatres estan tancats,
però l’espai que la ciutat cedeix a la
publicitat està monopolitzat per la
seva sobreoferta.

És impossible no assabentar-se
que la temporada està a punt d’es-
clatar, i impossible no trobar el camí
cap a les portes dels teatres. Si algú
és prop de la plaça Léon Blum i vol
anar a la Bastille potser descobrirà

un indicador de xapa marró que el
menarà pel carrer de la Roquette
fins al Théâtre de la Bastille. Confi-
at, s’endinsa per aquesta via hipster
per descobrir que la fletxa assenya-
la finalment una discreta façana
d’un blanc espellofat que programa
a Anna Teresa De Keersmaeker. I la
lluent òpera? Falten uns metres. Pe-
rò així, per error, descobreix que Pa-
rís presumeix dels seus teatres com
altres ciutats dels seus museus,
parcs o galeries d’art. Sales grans o
petites, privades o públiques, gaire-
bé totes mereixen un GPS metàl·lic
i estàtic. Senyalètica teatral. Un ele-
ment urbà menys efímer que una
gala per “aixecar el teló”.e

King Kong és el convidat del muntatge de l’òpera El cas Makropoulos
de Janácek que es representa a París. OPÉRA NATIONAL DE PARÍS

París, una ciutat
al servei del teatre

A la capital francesa tot serveix per mostrar orgull teatral

Promoció
Les columnes
publicitàries
estan
empaperades
amb drames
i comèdies


