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L’Espanyadels seixanta
s’obre a la llibertat alLliure
El teatre presenta ‘El bar que se tragó a todos los españoles’

LUZ SORIA

Una escena d’El bar que se tragó a todos los españoles, que es presenta al Teatre Lliure

JUSTO BARRANCO

Barcelona

El Teatre Lliure està embarcat
aquests dies a revisar la història re-
cent d’Espanya. A la seu de Gràcia
ÀlexRigola reprèn la transició amb
23-F Anatomia d’un instant. I a la
sala petita deMontjuïc el Lliure re-
viu les experiències de l’emigració
dels seixanta a Catalunya amb
l’exorcitzant Forasters vindran...,
deMartaGalániSusannaBarranco.
Es tracta d’experiències que s’as-
semblen sorprenentment a les de
l’emigraciód’avui, ambunPalaude
les Missions a Montjuïc que servia
per internar emigrants de la resta
d’Espanya i tornar-los a la seva ter-
ra. Idel28d’abrilal2demaig lasala
grandelLliureacolliràElbarque se
tragóatodos losespañoles, proposta
del Centro Dramático Nacional
(CDN) de Madrid que revisa els
profundscanvis en la societat espa-
nyoladels seixantaa travésd’unsa-
cerdot navarrès en crisi que penja
elshàbits, escasa icanviadevidade
maneraradical.
Un sacerdot que és real, perquè

s’inspiraenelparedel’autoridirec-
tordelapeça,AlfredoSanzol–actu-
aldirectordelCDNicreadord’èxits
com Delicades–, però que es con-
verteix en metàfora de tot un país
que viu una dictadura i s’enfronta

a la qüestió de la llibertat. El mun-
tatgeparlade lapossibilitatde tenir
diverses vides dins d’una vida i de
reinventar-se.
Sanzolrecordaqueelseupareno

els va explicar mai que havia estat
capellà. “‘Quan sigueu grans us he
d’explicar una cosa important’, ens
deia.Eldianovaarribarmai.Hofe-
ia per protegir-nos, perno arribar a
l’escola el 1978 sent fills d’algú que
haviaestatcapellà”,recorda.Unpa-
re, continua, que es va acollir, com

moltsaltres,alsbeneficisdelconcili
Vaticà II i va demanar una dispen-
sa. “Se’n va anar als EUA a pensar i
viure la seva crisi. Quan va viatjar,
de sobte va veure una societat di-
ferent, amb conceptes de llibertat
diferents; per no parlar de quan va
arribar a Califòrnia: sortia de l’edat
mitjana ivaarribaral segleXX”.
Ienlasevafiguras’inspiralafigu-

radelprotagonistad’Elbar, elcape-
llà navarrès Jorge Arizmendi, amb

una peripècia que transcorre per
Espanya, elsEUAoDinamarca.Pe-
rò l’única anècdota real és que uns
ranxers van oferir al seu pare he-
retar el seu ranxo als EUA si s’hi
quedavaperquèera igualqueel seu
fill difunt. “Vaig pensar que tota
l’aventura que el pare va viure per
deixar de ser sacerdot i canviar de
vidamereixia ser explicada no tant
en les parts anecdòtiques com en
l’impuls vital i ideològic quemovia
el canvi. La generació nascuda
abansde laguerravaser laprotago-
nista de la transició i va protagonit-
zar els debats ideològics i filosòfics
queavuiens sostenen”,diuSanzol.
Una aventura que passa... en un

bar. “Feia temps que volia escriure
unahistòriaquepassésenunbaron
anessin apareixent personatges
que fessin una radiografia de l’Es-
panya actual”. Però, mentre escri-
via, un dels que van entrar al bar va
ser Jorge Arizmendi. I ho va fer el
1963 i alsEUA. “Emvaig trobarque
aquellbarenquèpensavanonomés
ésaEspanya,sinóqueéselqueesva
trobant pels diferents països, bars
oberts per espanyols exiliats i emi-
grats”, explica. I subratlla el com-
ponent simbòlic: “A Espanya hi ha
un índex molt alt de bars per habi-
tant, i sónuncentredereuniósocial
molt important.ElbaraEspanyaés
metàforadelpaís”.c

L’obras’inspira
enelparedeldirector,
uncapellànavarrès
quepenjaelshàbits,
se’nvaalsEUAiescasa

J. BARRANCO Barcelona

Va causar sensació a Madrid.
Reaccions gairebé catàrtiques
entre el públic. I des d’avui i
fins diumenge arriba a Barce-
lona, al Teatre Lliure. És Las
canciones, de Pablo Messiez,
un muntatge on a Madrid els
espectadors podien triar entre
sortir de la sala durant lamitja
part i quedar-se a veure els ac-
tors ballant en escena abando-
nats totalment a una música
poderosa. La majoria dels es-
pectadors es quedaven. I ba-
llaven als seients o al passadís.
I,malgrat les limitaci-
ons provocades per la
pandèmia, durant els
deu minuts d’inter-
medi que hi haurà al
Lliure de Montjuïc el
públic també podrà
fer des del seient la
seva catarsi amb
aquesta obra en què
un grup de gent
s’uneix per escoltar
música –i per fer-ne–
i acaben transfor-
mats.
Messiez (Buenos

Aires, 1974), conegut
del públic del Lliure
per èxits com La pie-
dra oscura o El temps
que estiguem junts,
explica que fa temps
que volia fer de l’es-
colta el centre d’una
obra: “Sempre m’ha
semblat molt inquietant el
món de la música, com et pot
canviar l’estat d’ànim, el ritme
cardíac i, fins i tot, la vida una
cançó. A la meva obra Todo el
tiempo del mundo, com a exer-
cici grupal, escoltàvemminuts
de música, i veia riquesa en
l’escolta alerta dels cossos”.
A més a més, Messiez tenia

ganes de treballar Les tres ger-
manes, deTxékhov, i va creuar
els dos desitjos, ajudat pel fet
que al final del gran clàssic se
sent una banda militar i l’Olga
diu: “M’encanta lamúsica. So-
na amb tanta alegria que sem-
bla que puguem entendre per
a què vivim, per a què patim”.
“La música com a portadora
del misteri de la vida. Això ex-
plica el desig de convertir-la
en el centre”, diuMessiez.
L’escenari és una capsa de

música dissenyada per Alejan-
droAndújarpensant, continua
Messiez, “en l’espai de retir
que necessiten les germanes
protagonistes per gestionar el
dolor d’una cosa que ha passat
amb el seu pare i que no arri-
bem a saber mai què és”. Unes
germanes que tenen el somni
d’anar al mar i no a Moscou i
que volen sortir de la seva cir-
cumstància però no ho acon-
segueixen. Germanes a les
quals, com si es tractés del Te-
orema, de Pier Paolo Pasolini,
arriben dos visitants que tren-
quen la seva quotidianitat i els

permeten eliminar el soroll
extern, escoltar i veure d’una
altra manera.
Les cançons de la peça, acla-

reixMessiez, van sorgir de ne-
cessitats de la funció, “del que
feia falta explicar, és elmateri-
al el quemarca les seves lleis”,
i alwebdel Lliure es pot escol-
tar la llista de temes, que van
des de Barbara i CarmenLina-
res fins a Caetano Veloso, Ma-
nel, Brel, Tom Waits, Etta Ja-
mes o Violeta Parra.c

PabloMessiez apropa
el públic a la catarsi
amb ‘Las canciones’

Els espectadors
podran ballar
des del seient
amb els actors
durant lamitja part

Una escena de Las canciones
VANESSA RABADE

J. BARRANCO Barcelona

Tres grans actrius s’uneixen en un
projecte ple d’humor britànic. Per
donar vida a tres dones que veuen
passar la llum de la vida al davant
per un instant però no s’atreveixen
onosabenaprofitar-ho.Iacabenen
lamateixamonotonia en què havi-
en començat. Lina Lambert, Imma

Colomer i Lurdes Barba són les
protagonistes,finsal9demaigalte-
atre Akadèmia, dels tres monòlegs
de Talking heads (Caps parlants),
ideatsperAlanBennett, el granau-
tor britànic creador de La bogeria
del rei JordioElsnoisd’història.
Bennett va escriureper a laBBC,

el 1988 iel 1998,unasèriedemonò-
legs, lamajoria per a actriusmadu-

res, comMaggieSmith, quevanar-
rasar –l’any passat la BBC en va fer
una nova versió– i que van acabar
saltant de la televisió al teatre.
Lambert va veure els monòlegs
quan vivia a Anglaterra i va decidir
que els volia fer. “Eren textos es-
critsperadonesgrans,unacosa in-
usual, perquè les actrius madures
són invisibles. I faunsanys, parlant
amb el director Moisès Maicas, li
vaig dir: ‘Quan sigui més gran els
vullfer’.EnMoisèsemvadir: ‘Jaets
gran’. Jo vaig respondre: ‘Ah,
d’acord’. I així va començar tot”,
explica l’actriu, nascuda el 1962. El
projecte no va resultar fàcil. “Als
productorselssemblavenbonstex-
tos,peròelmonòlegelsfamoltapor
si no és El club de la comedia. Tot-

homvolienprogramarl’espectacle,
peròningúnoel voliaproduir”, diu
rient. I després Maicas, a qui està
dedicadalafunció,vamorir.Xavier
AlbertívaacollirelprojectealTNC
peròvaarribar lapandèmiaivacal-
dre reprogramar-lo. Arribats a
aquest punt, Lambert, Colomer i
Barba han fet el camí invers al pre-
vist. Després d’estrenar al TNC
pensaven anar a l’Akadèmia. Ara
estrenen a l’Akadèmia i al TNC hi
aniranel2022.
Lambert, que encarna la dona

d’unvicari“aqui li importaunouel
vicari, l’església, lavidade lacomu-
nitat, i cada vegada que pot entra a
lasagristia iesbeuelvidelamissa”,
explica que els tresmonòlegs triats
sónmoltAlanBennett,subtils.“Re-

tratenallòquetéaveureambelque
passa darrere d’una tanca, d’una
porta, aquella normalitat en què
sembla que tot va bé i hi ha coses
queno funcionen, peròvas fent en-
cara que signifiqui que no ets feliç.
Aquestamenadepersonesque tots
som d’alguna manera. Poden aga-
fareltrendelafelicitat,peròperca-
ràcter o educació sempre es que-
den al lloc en el qual comencen. El
que els passa entre mig, el raig de
llumqueveuen, ha estat la vida, re-
al, lluminosa, però acaben exacta-
mentigual,assegudesalasevazona
de confort. Petits drames que en
guardenundemésessencial,queés
el cor humà: com guardem el cor i
podemcontinuar vivint tota la vida
senseserfeliços”,concloul’actriu.c

‘Talking heads’ porta
a l’Akadèmia l’humor i
la ironia d’Alan Bennett
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