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TEATRE 3 PRESENTACIÓ

Carmen Machi obrirà el curs del
Romea a la pell d’una tortuga
JOAN CORTADELLAS

b La televisiva ‘Aída’
alçarà el teló al
setembre amb una
obra de Juan Mayorga

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

A

33 Bieito (de negre) i els directors i els actors de la nova temporada del Romea, ahir a la sala.
l’interès per transgredir i «canviar
les coses».
Machi, l’arxiconeguda Aída televisiva, apujarà el teló del Romea amb
La tortuga de Darwin, de Juan Mayorga, a qui li agrada disseccionar
l’espècie humana amb el distanciament que li permet la mirada animal. Així, poc abans que els gossos
actors de l’obra La paz perpetua bordin al TNC, veurem al Romea com
Machi adopta l’halo d’una tortuga
testimoni de 200 anys d’història mal
explicada. «Em presento a un historiador per explicar-li què va passar
realment: li explico, des de la mirada innocent d’un animal, encara
que a dues potes, les guerres, la caiguda del Mur...», explica.
La vida es sueño, en una adaptació
de Pedro Manuel Víllora amb direcció de Juan Carlos Pérez, i Pagagnini, divertidíssima simbiosi
d’humor i virtuosisme musical
a càrrec d’Yllana i el violinista

ART 3 PROTESTA

El sector artístic troba que tancar
Santa Mònica és «irresponsable»

Ara Malikian, arribaran a l’octubre i
el febrer, respectivament.
A l’octubre Quim Lecina tornarà
al Romea amb Sonata a Kreutzer,
muntatge de teatre musical que
uneix Tolstoi (interpretat per Juan
José Otegui) amb la partitura de
Beethoven. També tornarà Magda
Puyo, que dirigirà Mama Medea, una
versió lliure de la tragèdia d’Eurípides que firma Tom Lanoye. L’accent
català seguirà amb un altre retorn:
La infanticida, de Victor Català, que,
dirigida per Josep Maria Mestres, es
va estrenar fa 16 anys, i La ruta blava,
de Josep Maria de Sagarra, muntatge
de Josep Galindo i Pablo Ley que acomiadarà el curs al juny.
El Romea, que ha tingut el 20072008 un total de 86.000 espectadors
i un 55% d’ocupació, ha ampliat la
plantilla d’actors en nòmina de quatre a set, i es converteix en el teatre
amb la companyia permanent més
nombrosa. H

la direcció del Macba i la del MNAC,
museus on està implicat el departament de Cultura. El sector demana
que es convoqui un concurs públic
internacional.
/ Després de denunciar «la falta de transparència»
en les declaracions realitzades pel
conseller Joan Manuel Tresserras, el
comunicat subratlla la seva frase de
«regenerar l’ideari de les esquerres»
per evidenciar «una clara instrumentalització partidista de la cultura i dels recursos públics». Firmen el
comunicat l’Associació de Crítics
d’Art, la d’Artistes Visuals de Catalunya, les Galeries Independents,
l’Institut d’Art Contemporani i la
Xarxa d’Espais de Producció d’Arts
Visuals. H

IDEARI D’ESQUERRES

b Un comunicat demana
que hi intervingui el futur
Consell de les Arts
ROSARIO FONTOVA
BARCELONA

Les principals associacions d’art de
Catalunya van fer ahir públic un comunicat en què sol.liciten que es
congeli la decisió de tancar el Centre d’Art Santa Mònica (CASM) fins
que entri en funcionament el Consell de les Arts, aprovat per llei al

Merino

El mar, que
tot ho cura

F

b Un director alemany
adaptarà ‘Terra baixa’
i tornaran Lecina,
Puyo i ‘La infanticida’

mb Carmen Machi ficada a
la pell d’una tortuga bicentenària, el Teatre Romea
inaugurarà el 3 de setembre
una temporada marcada per la revisió de textos clàssics, tres de la literatura catalana (Terra baixa, La infanticida i La ruta blava), i la presència de
tres produccions de Madrid (La tortuga de Darwin, La vida es sueño i Pagagnini). No hi haurà nou muntatge de
Calixto Bieito, el director artístic de
la sala, que després de representar
durant aquest 2008 Tirant lo Blanc i
Los persas, està immers en diversos
projectes internacionals.
Sol.licitat a mig món per portar a
escena dramatúrgies llunyanes, Bieito ha volgut aquest any canviar les
coses i invitar un prestigiós director
alemany, Hasko Weber –responsable
del Staatstheater de Stuttgart– per a
una particular lectura del clàssic
Terra baixa, d’Àngel Guimerà, «el
Hamlet català», segons Bieito. «El
futur del teatre són els intercanvis. Igual que jo vaig a Noruega, considero excepcional portar un director format a l’Alemanya de l’Est
perquè adapti Guimerà»,
subratlla Bieito. Weber
traslladarà a l’abril les passions de la Marta i en Manelic al territori contemporani. «Serà una peça moderna», addueix l’alemany. De
plantejaments estètics diferents, comparteix amb Bieito
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Parlament, i emeti un dictamen preceptiu. De la mateixa manera, qualifiquen el canvi de model «imposat»
per la conselleria de Cultura de
«política de fets consumats, antidemocràtica, sense un procés previ de
debat, consulta i consens amb el sector artístic».
El comunicat assenyala que després de 19 anys de funcionament
ininterromput «no es pot canviar de
model d’un dia per l’altre», amb
una «improvisació» que deixa Barcelona sense «cap centre d’art contem-

porani de referència» i en una actuació que consideren «un acte d’irresponsabilitat política». Així mateix, el
text diu que les «pressions» al director dimissionari (Ferran Barenblit) i
el nomenament de nou director (Vicenç Altaió) sense la convocatòria de
concurs públic «menysprea» el Document de Bones Pràctiques als museus i els centres d’art pactat pel sector i l’administració central el 1007.
Aquest document estableix les bases
per evitar nomenaments a dit i a
Barcelona s’ha aplicat a casos com

eia més de dos anys que no
trepitjava una platja, i vaig
decidir baixar en moto fins
a la Barceloneta. El paisatge ha
canviat ben poc en aquest temps.
Sobre la sorra del barri mariner
es perpetuen el bigarrament carnal, la competència per encabirhi la tovallola, el dubtós color de
les aigües, les veus mortificants
dels venedors ambulants i una
curiosa barreja humana irrepetible (l’última vegada que hi vaig
ser, em va sorprendre la diversió
que havien trobat uns nens magribins: jugaven a les pasteres al
costat de l’aigua, amb crits i ofegaments fingits).
Malgrat l’amuntegament de
les platges urbanes i la brutícia
amb les quals les castiguem, el
mar, com l’amistat, segueix conservant una essència primigènia
de pau i també d’equilibri. Si
aconsegueixes abstreure’t, encara
reconforten la seva immensitat,
el rugit domesticat del rompent,
l’arribada de la setena onada, la
més poderosa, la que torna els
nàufrags a la costa, la que t’ancora al centre de tots els teus re-

Oscar Wilde va
buscar consol en
la mar quan el van
alliberar de la presó
cords. No en va, Oscar Wilde va
buscar consol en la mar tan bon
punt el van alliberar de la presó
de Reading.
El genial irlandès va sortir del
penal fet una desferra. L’havien
condemnat a dos anys després de
la seva relació amb lord Alfred
Douglas, Bosie, el pare del qual,
el marquès de Queensbury, havia
acusat l’escriptor de sodomia en
la hipòcrita i tranquil.la societat
victoriana. La presó va ser una dura experiència per a Wilde, que
havia viscut fins llavors consagrat
al plaer. La vida en presidi li va
ensenyar que el dolor és l’emoció
suprema de la qual l’home és capaç i, al mateix temps, el tipus i
la prova de tot gran art.
Durant la reclusió, va escriure
un dels llibres més macos que he
llegit mai: De Profundis, una extensa meditació en forma de carta
dirigida al seu amant, en què desgrana tot el mal que li van causar
el seu egoisme i futilitat. Cap al final de l’epístola, escriu: «Seré alliberat, si tot va bé, a finals de
maig, i espero anar-me’n immediatament amb Robbie i More
Adey a algun poblet costaner
d’un altre país. El mar, com diu
Eurípides en un dels seus drames
sobre Ifigènia, neteja les taques i
les ferides del món».
Per poder refugiar-se, Wilde va
escollir Normandia i el seu litoral
de penya-segats. H

