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Una conserva ben
fresca i hongaresa
La companyia Hongaresa, de Paco Zarzoso i Lluïsa Cunillé,
retorna amb un cicle a la Beckett, on va néixer el 1994

oble proposta escènica de la com-
panyia Hongaresa a la Sala Bec-
kett, des d’aquesta setmana fins al

10 de novembre. Aquests dies, presenten
Salón primavera, una peça escrita entre Pa-
co Zarzoso i Lluïsa Cunillé fa un grapat
d’anys però que no la van po-
sar a escena fins l’any passat.
Estarà en cartell fins al 3 de no-
vembre. Per una altra banda,
es tanca el cartell de la compa-
nyia Hongaresa amb Aquel aire
infinito. També és una peça
que remunten de la seva dra-
matúrgia. La van estrenar el
2002. Zarzoso i Lola López
(actriu i directora que junta-
ment amb els dos dramaturgs
són el pinyol d’Hongaresa)
aclareixen que hi ha molts pro-
jectes pendents amb textos
nous però que, quan van rebre
la invitació de tornar a la Sala
Beckett, van pensar que seria
convenient presentar aquests
dos textos. Són producte de
conserva però que es manté
ben fresca: “És una comèdia
càustica”, afirma López. És
més actual que en el moment
que es va escriure, “és una me-
tàfora d’aquest país durant el
segle XX i ara, al 2013, és molt
convenient mirar-se en un mi-
rall”. La peça imagina un espai
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que es va transformant durant tot el segle
XX, esdevé una radiografia de la misèria de
la societat, a partir d’unes personatges que
creuen la narració i també d’altres, circum-
stancials, de cada quadre (des d’un saló de
ball a un hospital o un manicomi). En

aquest deliri (hi ha qui relacio-
na la boutade amb les escriptu-
res de Jardiel Poncela o Mihu-
ra) hi transiten una mestressa
que vol endossar l’edifici a
l’Ajuntament perquè el consi-
deri patrimoni, una clienta, un
home que va a demanar feina i
una cambrera anarquista. Tots
estan clavats en aquest buit es-
pai-temps. La que sembla que
trepitja més de peus a terra és
la cambrera. Però en realitat,
acabarà recomanant que l’es-
pai es converteixi en la seu de
l’entitat La Veu de Bakunin,
des d’on arrencar una revolu-
ció en defensa del proletariat.
Aquests herois crepusculars
tenen un to dels personatges
que habitualment introdueix
Cunillé en les seves peces més
fosques (que recorden l’uni-
vers de Harold Pinter). Zarzo-
so admet que Salón primavera
té alguna semblança amb El
bordell, una altra peça càustica
de Cunillé per retratar els esta-
ments de poder de l’Estat es-

panyol, però a Salón primavera “la història
és molt més fragmentària.” En tot cas, l’ob-
ra permet redescobrir la part més insòlita
d’una Cunillé habitualment closa.

La companyia Hongaresa va néixer a la
Sala Beckett, tot i que la seu sigui a Valèn-
cia. Per a Zarzoso, és imprescindible man-
tenir la presència de la companyia a Barce-
lona. És una casualitat també que els dos
textos es representin en castellà. L’Honga-
resa defensa que les obres s’han de repre-
sentar en la llengua en què es van escriure.
En el cas de Salón Primavera, a més, la difi-
cultat era major perquè amb la traducció es
trencaven molts equívocs i jocs de paraules.
López adverteix que, en aquesta posada en
escena, s’han atrevit a canviar-li l’escena i

Antecedent
a la Sala
Muntaner
La temporada 07/08,
Barcelona ja va viure la
primera producció de
Saló primavera. Era un
muntatge que havia
rebut el premi de
projectes escènics Quim
Masó, dirigit per Lurdes
Barba. Van fer sis
setmanes de cartell a la
Sala Muntaner. Segons
dades d’Adetca, hi van
assistir 1.475
espectadors. En aquella
peça hi havia d’intervenir
Lola López, però
finalment va haver de
renunciar-hi. Ara, que
dirigeix la nova
producció, celebra la
proposta de Barba.

qL
L’actual versió
inclou un
personatge
aragonès, una
traca valenciana
per cloure, amb
un cop d’efecte,
el muntatge

Subtil òpera
‘líquida’ de
menjador
Òpera de Butxaca incita una
relectura de ‘Dido & Aeneas’
de Purcell, en funció única

CRÍTICA JORDI BORDES

n privilegi semblant al que de-
vien gaudir aquells activistes de
la llengua catalana i el teatre

contemporani europeu per les dècades dels
50 i 60 en menjadors particulars. La funció
única de l’òpera líquida (incorporen aquest
adjectiu per definir-lo de mal·leable) Dido
& Aeneas reloaded recorda el que devien ser
aquelles sessions, quasi clandestines, tea-
trals. El públic va celebrar àmpliament una
mirada de quatre joves compositors sobre
la partitura de Purcell. La dramatúrgia de
Cristina Cordero és intel·ligent quan obvia
Aeneas, deixant-lo fora de la sala (transfor-
mat en les notes embriagadores que sonen
del clarinet) per traslladar el conflicte de
Dido amb la seva confident, Belinda. En

U realitat, les bruixes del llibret de Nahum
Tate es converteixen en les ombres de les
protagonistes: les pors i inseguretats són el
taló d’Aquil·les a l’amor i a la vida.

La peça musical navega des de l’electrò-
nica al quartet que cus dues veus i els dos
instruments. Tot i la limitació del movi-
ment, les dues intèrprets aconsegueixen
presentar uns personatges entre feliços i
torturats sense excessiva gesticulació, una
subtilitat coherent amb el traç prim de la
proposta escènica que s’agraeix. El director
escènic Jordi Pérez Solé aconsegueix un
cop d’efecte amb el cor en formol que no és
sinó el desig de la mateixa Dido. La referèn-
cia a l’Europa que voldria estimar però que
es veu obligada a respondre a les ordres del



19
2 5 . 1 0 . 2 0 1 3

T
e

a
tr

e

introduir-hi un personatge aragonès, “és
una traca final valenciana que no abando-
na la poètica de tota l’obra”. No en vol des-
velar res més per no frustrar la sortida cò-
mica final.

Zarzoso fa coincidir les funcions amb un
taller sobre teatre i poesia. I és que la imat-
ge poètica és un dels motors de la compa-
nyia Hongaresa. Per a Lola López, “la poe-
sia és la medul·la, l’ADN de la companyia,
però això no impedeix que hi pugui haver
boutades, que puguin fer riure”. El títol
Aquel aire infinito és un vers extret de Pe-
dro Salinas. Poetes com César Vallejo o, so-
bretot darrerament, Paca Aguirre, han col-
laborat en la creació de nous espectacles
per a la companyia. ❋

Increïble.
‘Salón Primavera’
és una metàfora
tan lúcida com
increïble de
l’Espanya del
segle XX.
FOTOS CEDIDES
PER LA
COMPANYIA
HONGARESA

capitalisme queda, certament, desapare-
guda. Potser millor perquè, tot i ser un
bon motor per arrencar la dramatúrgia,
massa evidències l’haurien embrutat in-
necessàriament.

Dimecres al vespre, una cua immensa
esperava pacientment trobar un lloc a les
banquetes de l’antic amfiteatre anatòmic
de Barcelona. Va ser el recordat Pepe Otal
el que va obrir, anys enrere, aquell espai
per al culte de l’òpera amb una funció en-
tre còmica i tràgica de Don Giovanni
(2004). Cal girar el panorama i treure
l’òpera contemporània de les catacumbes.
El públic de dimecres seria fidel còmplice
amb propostes com la de Dido & Aeneas
reloaded. ❋

DIDO & AENEAS
RELOADED
Compositors: Xavier
Bonfill, Raquel
García-Tomás, Joan
Magrané, Octavi
Rumbau
Intèrprets: María
Hinojosa i Anna Alàs i j
Jové
Músics: Víctor de la
Rosa (clarinet) i Cèlia
Torres (violoncel)
Data i lloc: Antic
Amfiteatre Anatòmic de
Barcelona, dimecres,
21 d’octubre.

El retorn d’en Bornet
n Bornet és el titella del Born CC que programa,

amb el vistiplau de l’estudiós i artista Toni
Rumbau, la programació familiar els caps de
setmana. Aquest cop, en Bornet presentarà un
espectacle a càrrec de Joan Baixas. L’artista, amic
dels elements espectaculars inflables (i que, ja als
anys seixanta, era un referent a Catalunya per ser
cofundador, amb Teresa Calafell, de La Claca)
presenta des de fa una temporada un treball molt
més minimalista: es tracta d’una peça en què
trasllada tota l’acció a una tela en què va
transformant-se la pintura, a partir dels inputs que
li suggereix la música.

MÚSICA PINTADA
Joan Baixas
Intèrprets: Joan Baixas i Paca Rodríguez
Lloc i dia: Sala Moragues, Born CC. demà, 18 h.
Diumenge: 12.30 h.

Tendresa i comèdia a Terrassa
endresa i sentit de l’humor són els elements

principals de Conversaciones con mamá, una obra
que recorda, a través del prisma social actual, el
repte dels pares en l’educació dels fills. María
Galiana és la mare que, amb 82 anys, ha de vendre
la seva llar per ajudar el seu fill Jaime, de 50 anys,
personatge que encarna Juan Echanove, qui, amb
una dona, dos fills, dos cotxes i una sogra, ha
perdut la feina enmig d’aquesta crisi endèmica i
aboca tots dos personatges a compartir estretament
de nou els seus mons.

CONVERSACIONES CON MAMÁ
Santiago Carlos Oves
Direcció: Juan Echanove
Intèrprets: María Galiana i Juan Echanove
Lloc i dies: Teatre Principal de Terrassa, diumenge, 18 h.

Un passeig ben insòlit
’Associació Denominació Origen de Santa

Coloma de Gramenet (DOSC) organitza
novament el Passatge Insòlit, fora de la festa major.
Busquen generar un espai de cultura que evoqui els
personatges impossibles de barraqueta, una fira
d’atraccions sense l’estridència habitual i un racó
humà d’espectacles per a petits grups d’espectadors
amb molta complicitat i un grapat de sorpreses i
màgia.

PASSATGE INSÒLIT
DOSC
Direcció: Marilia Samper i Marc angelet
Lloc i dia: Jardins de la Torre Balldovina, demà i
diumenge, de 6 de la tarda fins a les 23 hores.
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CICLE FORA
D’HORES
Teatre Lliure

i ha funcions
que només es
poden fer en hores
golfes. Petits
diamants escènics
que demanen un
espai i un temps
particular per
brillar amb tot el
seu esplendor i
que és sempre fora
d’hores. El Lliure
obre un cicle per
acollir Sara Baras,
Pol López, Sílvia
Pérez Cruz, Xavier
Graset, Alberto
San Juan, La
Bacanal o Asier
Etxeandia.

Títol: El espectador
Intèrpret: Asier
Etxeandia
Lloc i dia: Teatre
Lliure de Montjuïc,
dilluns 21 h.

H

Ambient distès als jardins de la Torre Balldovina, en
una imatge de l’any passat. LOUIS JULIEN
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