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CATALUNYA JA HA AIXECAT EL TELÓ... 
PERÒ D'UNA ALTRA MANERA 

 
Andreu Sotorra 

Revista digital «Clip de Teatre» 
 

 
Un moment de la gala amb Guillem Albà, la Marabunta i les germans Sey 

(© Manolo Garcia / ARA) 
 
 L'arribada de Bet Orfila (Barcelona, 1972), gerent de La Perla 
29, a la presidència de l'Associació d'Espectadors de Teatre de 
Catalunya (ADETCA) s'ha visualitzat del tot amb la nova línia de la 
gala inaugural de la temporada 2016-2017, «Catalunya aixeca el 
teló», que com en els últims anys, ha tingut lloc al Gran Teatre del 
Liceu en retransmissió en directe —amb mitja hora de diferència per 
als espectadors— per TV3. 
 La gala, presentada pel clown, músic i polifacètic Guillem 
Albà, amb un equip de guionistes i col·laboradors propi d'un 
macroxou i, per tant, amb una gran dosi de voluntat que s'agraeix, 
ha representat un abans i un després que ja no podrà tirar enrere. 
 S'ha deixat per a les cartelleres, les pàgines d'internet i els 
programes de mà el voler resumir en una hora allò que la 
temporada oferirà. Missió impossible que en altres edicions s'havia 
intentat encabir per gèneres sense que acabés mai de donar una 
visió completa. Per tant, davant de la impossibilitat, ¿per què no fer 
una festa per engrescar el personal? 
 Això és el que s'ha plantejat l'equip de Guillem Albà i, malgrat 
la sorpresa trencadora per als amants de la rutina, un cop superada 
la gala que, a més d'animada ha estat mesurada en el temps, 
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queda el regust d'un salt endavant que és també un salt 
generacional. El mateix Guillem Albà ho manifestava en acabar el 
xou: "Gràcies ADETCA per confiar en la gent jove!" 
 I és així perquè, tant a la platea com a l'escenari, hi ha hagut 
una amplíssima representació del sector més jove de la professió, 
segurament alertada pel boca-orella que la cosa anava a fer un 
tomb. I l'ha fet amb bona nota. 
 La gala de «Catalunya aixeca el teló» ha estimulat l'interès pel 
teatre més que voler convèncer els convençuts. Guillem Albà hi ha 
posat el toc d'humor necessari, però afortunadament sense caure 
en l'humor barat ni la brometa carrinclona i ofensiva. Ha patit una 
mica durant els primers vint minuts, quan encara no s'havia entrat 
en la connexió amb TV3 i la «guionada improvisació» no es veia 
prou bé per on aniria. 
 Però la cosa s'ha disparat en apagar-se els llums i entrar en 
fase de plató, canviant el registre de la familiaritat del teatre entre 
amics a la ficció i la mentida que reclama la televisió. Que bé ser 
famós i que només sortir a l'escenari el públic faci mambelletes com 
un desesperat! Sobretot, esclar, si abans ha estat preparat i 
ensinistrat perquè cal donar la impressió que això és la NBC de 
Nova York i no la TV3 de Catalunya. 
 Guillem Albà i Pau Escribano s'han encarregat del guió i de la 
direcció. I per l'escenari del Liceu, hi han passat amb actuacions 
breus, però sense perdre el ritme, i sempre basades en la força de 
la música jove, la banda albana de la Marabunta, les germanes 
catalanes d'origen africà Kathy i Yolanda Sey, el cantant Joan 
Colomo, la companyia Impuxibles amb la pianista Clara Peya, el trio 
del programa radiofònic La Segona Hora, els acròbates Psirc, el 
moment estel·lar de Tortell Poltrona i la reivindicació del teatre fora 
de Barcelona —la gent ha d'anar al teatre en autocar perquè el tren 
tanca d'hora!—, el grup Txarango —que va excitar alguns dels que 
encara portaven l'escalfor de l'agost a les platges de l'Empordà—, i 
les intervencions amb Guillem Albà de l'actriu Clara Segura. 
 La resta de col·laboracions en off i vídeos és tan extensa com 
gairebé impossible de reproduir aquí. Divertit el gag sobre la 
retransmissió teatral en clau futbolística a càrrec de Toni Puntí i 
Gemma Ruiz. I molta irona en altres clips —èxit de Joan Pera ni que 
només hagin estat uns segons!— sobre les interioritats de darrere el 
teló amb la participació de la majoria de cares més actuals de les 
arts escèniques. Moment de glamur en la fusió de video i carn i os 
amb l'entrada de Guillem Albà pel vestíbul del Liceu amb les actrius 
Nasusicaa Bonnín i Aina Clotet i espetec de paperets des dels 
proscenis del Liceu com en una festa de fi de curs d'escola elitista. 
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 A la cua de l'espectacle, i ja sense la cotilla de la retransmissió 
per TV3, Guillem Albà ha esgotat l'última tirada del guionatge 
improvisat amb el número de la bombeta que s'hauria d'encendre 
amb la connexió de tots els assistents a la platea, les llotges i els 
pisos del Liceu. Una mena de comunió col·lectiva heretada 
segurament de la tradició ateoreligiosa d'aquest país —doneu-vos 
la Pau... i aprofiteu per fer manetes, punyeteros!—, ocasió que el 
mateix Guillem Albà ha aprofitat per aconseguir amb el cos de dalt 
nu —el Liceu és una casa seriosa!— ser grapejat per algun dels 
espectadors més selectes de la platea. 
 Si falla la primera bombeta, sempre n'hi ha una de recanvi. 
Vet aquí el miracle dels tècnics i les regidories de teatre que sempre 
estan a l'ombra i resolen tots els problemes. I per fi, ben endollat 
tothom —sobretot tenint en compte que no havia pagat ningú i que 
no hi ha res més bonic que anar de gorra— a un només li ha faltat 
que Guillem Albà hagués anat una mica més enllà i, en comptes de 
la bombeta, s'hagués tret de la màniga, com un anarquista del segle 
XXI, la rèplica de la famosa Orsini, la bomba del Liceu que tenen 
ben guardada al Museu d'Història de Barcelona. Quin cop de teatre 
hauria estat que un raig de focus hagués projectat en una de les 
llotges del Liceu el cos estès de la pobra Mariona Rebull. Un altre 
any serà. 
______________________________________________________ 
 
Fitxa artística de la gala: 
«Catalunya ha aixecat el teló... però d'una altra manera». Gala 
inaugural de la temporada 2016-2017. Guió de Guillem Albà i Pau 
Escribano. Presentació de Guillem Albà. Actuacions de: Guillem 
Albà, Marabunta (Guillermo Carrizo, Iñaki Marquiegui, Martí Soler, 
Albert Comaleras, Àlvar Montfort i Edgar Gómez), Kathy Sey, 
Yolanda Sey, Joan Colomo, Cia. Impuxibles, La Segona Hora, 
Tortell Poltrona, Txarango, Psirc, Clara Segura, Laura Aubert. 
Direcció musical: Iñaki Marquiegui. Il·luminació: Xavier Valls. So: 
Jordi Rotés. Arts i espai escènic: Esther Alonso. Vestuari: Irene 
Fernández. Caracterització: Laura Pérez. Audiovisuals gala: Estudi 
Carmel. Audiovisuals inici gala: Sergi Rigot (càmera), Efrem Carbó 
(so), Santi Pons (muntatge), Iñaki Marquiegui i Guillem Albà 
(música). Intèrprets audiovisuals: Maria Lluïsa Aguilera, Ferran 
Aixalà, Toni Albà, Lluís Altès, Víctor Álvaro, Pere Arquillué, Yolanda 
Babiloni, Mónica Barrio, Jordi Barrio, Sílvia Bel, Júlia Beltran, Anna 
Bertran, Lloll Bertran, Carme Bohera, Nausicaa Bonnín, Joan Lluís 
Bozzo, Enric Cambray, Mariona Castillo, Amaya Chavarri, Aina 
Clotet, Jordi Coll, Marina Congost, Toni Conte, Josep Coscojuela, 
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Biel Duran, Núria Feliu, Gabriela Flores, Miranda Gas, Robert 
González, Alba José, La Tresca, Georgina Latre, Àngel Llàcer, 
Maria Llaga del Pozo, Carme Llambí, Olga Llop, Jaume Madaula, 
Andrea Madrid, Mag Lari, Isabel Marín, Sergi Martínez, Judit Mascó, 
Cristina Matamoros, Juan Máñez, Óscar Muñoz, Joan Negrié, Josep 
Nieto. Laura Pau, Joan Pera, Espartac Peran, Anna Perelló, Manel 
Piñero, Raquel Pla, Pepa Plana, Carme Portaceli, Alba Pujol, Toni 
Puntí, Pere Riera, Raimon Rius, Marc Rius, Carol Rovira, Gemma 
Ruiz, Predestinaciñon Sánchez, Kathy Sey, Yolanda Sey, Bernat 
Soler, Elena Tarrats, Oriol Torrent, Ireneu Tranis, Raquel S. Turnes, 
Mònica van Campen, Joana Ventura, Mercè Verdaguer. Direcció 
tècnica: Ton Mentruit. Tècnic funcions: Francesc Isern, Juan 
Casasnovas, Carles Puntí i ARASO. Regidors: Oriol Ibáñez i Anna 
Ullibarri. Direcció de producció: Blai Rodríguez. Producció 
executiva: Lídia Figueras. Ajudant de producció: Aina Pociello i 
Clara Giménez. Direcció artística de Guillem Albà i Pau Escribano. 
Producció i organització: Associació Actors i Directors Professionals 
de Catalunya (AADPC), Associació d'Empresaris de Teatre de 
Catalunya (ADETCA) i Teatres Públics de Catalunya. Gran Teatre 
del Liceu, Barcelona, 5 setembre 2016. 
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