
cultura 
26 DIMARTS, 31 DE MAIG DEL 2022 ara   

Una escena d’Internacional al Teatre 
Lliure. SÍLVIA POCH / TEATRE LLIURE

‘Internacional’ al 
Teatre Lliure: un 
meló massa verd 

‘Internacional’ TEATRE LLIURE DE GRÀCIA FFINS AL 5 DE JUNY 

“A
ixò és com un meló. Cal obrir-lo 
per saber si serà bo”. M’ho deia 
el director del Lliure poc abans 
de l’estrena d’Internacional, una 
carta blanca a la directora polo-

nesa Anna Karasinska... I ha sortit molt verd. 
Qui és Anna Karasinska? Vinculada al Nowy 

Teatr de Varsòvia, va debutar el 2015 amb un es-
pectacle metateatral farcit d’humor, i des d’ales-
hores ha recollit alguns premis nacionals per la 
seva feina com a directora tant de teatre com de 
cinema. “Jo no creo espectacles sinó situacions. 
No fem personatges, no hi ha història, no hi ha 
ficció, no hi ha guió. El que passarà és que l’au-
diència connectarà amb els actors i hi tindran 
una relació emocional. El meu teatre vol fer pen-
sar i sentir junts, si és possible”, deia la directo-
ra a aquest diari fa uns dies. Doncs em sembla que 
aquest cop no ha assolit gens el seu objectiu. 

Un espectador comentava les paraules d’un 
actor: “No entenc res”, deia l’actor. “Jo tampoc”, 
responia l’espectador. Va ser el moment amb 
més humor, l’únic, vaja, d’una proposta de te-
atre estèril en quasi tot. Un treball segurament 
adequat a les classes de les escoles de teatre que, 
efectivament, juga amb el metateatre amb una 
escena anodina que rememora el càsting que 
l’artista va fer per trobar el seu elenc. Està am-
biguament referenciat a la guerra d’Ucraïna –a 
totes les guerres, esclar–, en una escena antimi-
litarista que inexplicablement es repeteix tres 
cops després d’un dia de platja. 

El problema no és que no hi hagi tema, no hi 
hagi escenografia, no hi hagi personatges, ni per 
descomptat que els intèrprets no siguin profes-
sionals sinó estudiants de teatre –per cert, en-
tregats a l’experiment–, sinó que no hi ha res més 
que accions desdramatitzades que no ens inter-
pel·len. Potser algú havia d’estar pendent de la 
maduració d’aquest meló. Una mica com el que 
fa uns dies vam veure al TNC, Patatas fritas 
falsas, al qual li mancava exigència i reflexió per 
superar la mera ocurrència.e
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“M’inspiro en cantautors com 
José Antonio Labordeta”

gures que m’han influenciat com 
José Antonio Labordeta, que era al-
gú que defensava la terra amb la 
música, la televisió i la política. 

Què series sense Cuevas de Cañart, 
sense aquell univers mític que has 
construït a partir del poble d’on és 
la teva família? 
En aquest àlbum Cuevas de Cañart 
és més un lloc imaginari que geogrà-
fic. Tota la història transcorre allà, 
però hi porto totes les influències de 
diferents llocs per remesclar-les. 
Per a mi Cuevas té un significat molt 
més ampli, més enllà de l’espai físic, 
però també ha tingut molta impor-
tància perquè és on vaig començar a 
cantar i tocar la guitarra, i és on vaig 
començar a indagar en les músiques 
que segueixo escoltant avui. I sobre-
tot és allà on vaig aprendre de la 
gent que tenia al meu voltant, mú-
sics com el meu amic Enrique [Sa-
cristán], que tocava llavors amb mi 
i que ara fa les gires amb mi, i com 
els meus tiets. 

¿Sents cap responsabilitat respec-
te a Cuevas de Cañart, i a la vida en 
el context rural? 

Responsabilitat no, però sí que crec 
que és important posar en valor el 
món rural, o intentar fer-lo més ac-
cessible, igual que ho és la ciutat. 
Aquesta no és la meva vida perquè 
jo visc a Barcelona, però penso que 
posar en relleu aquest estil de vida 
és fer que els pobles continuïn te-
nint vida. 

La pel·lícula Alcarràs de Carla Si-
món també fa valdre aquest estil de 
vida amenaçat. També utilitza una 
tonada tradicional sobre la lluita 
de classes, i tu al disc inclous de-
talls de cançons antifeixistes com 
Jarama Valley. 
Sí, incloc les cançons antifeixistes 
perquè són molt bones i, esclar, 
 perquè tenen aquest component 
 reivindicatiu. Aquest disc té una 
 intenció política, reivindicar no 
tant els orígens com el planter, la 
futura generació que permetrà que 
això tiri endavant. També vull ima-
ginar que una família pugui tenir 
una  bona feina al poble, igual que 
pot  tenir-la a la ciutat. No és dir a 
la gent  “Vinga, tots cap al camp”, si-
nó que el poble pugui garantir un 
estil de vida digne.e

MÚSICA

Álvaro Lafuente (Benicàssim, 1997), 
conegut artísticament com a Guitar-
ricadelafuente, va començar com-
partint a YouTube cançons a veu i 
guitarra que invocaven tradicions 
ancestrals amb accent postmil·len-
nial. Ara publica el primer àlbum, La 
cantera (Sony, 2022), produït per 
Raül Fernandez, Refree. La gira de 
presentació del disc passarà aquest 
estiu per festivals com el Vida, el 
FIB, el Porta Ferrada i el Cerdanya 
Music Festival.  

Estàs instal·lat a Barcelona, oi?  
Sí, des de fa dos anys i mig. Vaig es-
tar mig any a Madrid, però com que 
vaig començar a treballar amb el Ra-
ül just abans de la pandèmia, vaig 
venir a Barcelona, i aquí segueixo.  

Com vas decidir que Raül Fernandez 
produiria el disc?  
Tenia clar que ho volia fer amb ell. 
Quan ens vam conèixer no tenia ni 
la meitat de les cançons compostes 
i la idea era crear un àlbum a guitar-
ra i veu. Però vaig pensar que era un 
camí massa fàcil. Jo volia descobrir 
coses noves i triar un camí propi, i 
tenir el Raül al costat era una opor-
tunitat molt gran per experimentar 
i aprendre coses.  

Si fossis Rosalía, podríeu haver fet 
Los ángeles i heu fet El mal querer. 
Si ho planteges així, sí [riu].  
 
Les teves cançons tenen un com-
ponent queer, oi? 
Sí, sí que n’hi ha, i també en la part 
visual. Tot l’art del disc l’ha fet Pe-
po Moreno, que és un artista queer 
i el seu art és completament queer. 
També hi és a la narrativa del disc, 
sobretot a Redondico (como los al-
baricoques), que ve de la jota que 
diu “Redondica, redondica, como los 
malacatones tienes la cara mañíca 
redondica y colorada y llena de 
 pelusica”. En comptes de parlar 
d’una dona maca i peludeta, és par-
lar d’un cul, que l’albercoc sigui la 
imatge d’un cul. I també gràcies al 
Pepo moltes de les imatges que hi 
ha a les cançons s’han pogut plas-
mar i visualitzar. 

El disc es diu La cantera, en el sen-
tit de planter, els que prendran el 
relleu dels que hi havia abans... 
Però encara no estem rellevant nin-
gú. És més la intenció d’aprendre 
del passat per crear el nostre folklo-
re actual. Com a referents tinc per-
sonatges que tenen el seu propi 
món. Em considero un cantautor, i 
m’inspiro en els cantautors i en fi-
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Guitarricadelafuente
MÚSIC. PUBLICA EL DISC ‘LA CANTERA’
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