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● Dublin Carol (Cançó de
Nadal a Dublín) explica
com un alcohòlic intenta
superar la seva dependèn-
cia treballant en una fune-
rària. El seu dèbil equilibri
es veurà amenaçat per una
mala notícia que rebrà
d’una noia la nit de Nadal.
L’obra, que dirigeix Ma-
nuel Dueso, es representa-
rà durant aquestes dates:
des d’avui i fins a l’11 de
gener. És la primera pro-
ducció de la Sala Beckett
de la temporada i disposa
d’un repartiment d’excep-
ció: a més de Dueso (que
també interpreta el paper
de l’alcohòlic), també hi
figura Àurea Màrquez i
Bernat Quintana. La Bec-
kett arrenca amb aquestes
sessions dedicades mono-
gràficament a Conor
McPherson. El director
celebra la mirada lúcida i
gens amable de McPher-
son sobre el Nadal i troba
algunes connexions amb
la realitat catalana, com és
la seva influència pel cato-
licisme i la tradició «rene-
gaire» de la gent gran en
petits pobles, encara avui.
A Dueso li molesta que,
pels dies de Nadal, sembla
que «tothom s’ha d’esti-
mar amb els llumets al car-
rer». La peça recorda el
Josep i Maria que es va re-
presentar el Nadal passat a
la Nau Ivanow, on es retra-
tava la soledat de dos ho-
mes de mitjana edat que
decidien refugiar-se al
centre comercial on treba-
llaven per escapar-se d’un
ambient teòricament en-
tranyable que els feia mal.

L’obra és un thriller que
té la intriga que tan bé sa-
ben mantenir els drama-
turgs irlandesos. La seva

tradició oral els fa crear
unes rèpliques «verborrèi-
ques», que capten l’aten-
ció de qualsevol oient. Si-
gui en un pub, o en una
platea.

El protagonista alcohò-
lic es troba al final de la vi-
da. Veu una certa estabili-
tat quan el recull d’un pub
un propietari d’una petita
funerària local, que li do-
narà feina. Aquesta bona
ànima, però, es debat entre
la vida i la mort a l’hospi-
tal i l’exalcohòlic comen-
çarà a treballar amb un jo-
ve que representa el futur,
té tota una vida al davant.
Per contra, el personatge
femení representa el pre-
sent: ella arriba amb una
mala notícia i amb el dubte
de prendre una decisió que
serà definitiva per a la res-
ta de la seva vida.

Teatre i experiència
McPherson escriu molt a
partir de les seves expe-
riències. L’obra es va es-
trenar el 2000. Uns anys
més tard, ell hauria de de-
sintoxicar-se de l’alcohol i
escriuria la primera peça
en què se situa lluny del
pub (tot i que la beguda en-
cara té un lloc en el dra-
ma): aquesta altra obra,
Una ciutat brillant també
es podrà veure al cicle de
la Beckett. L’obra es va es-
trenar fa unes setmanes al
Centre d’Arts Escèniques
de Terrassa (CAET) sota
la direcció de Jordi Vilà.

Per Dueso, la dramatúr-
gia (i cinematografia) ir-
landesa té el mèrit de saber
explicar casos universals a
partir de petits exemples
locals; una mirada que a
Catalunya, majoritària-
ment, es menysté «per por
de semblar provincians».

La Sala Beckett trenca la
complaent visió nadalenca
amb un «thriller» decadent

de Conor McPherson
J. BORDES / Barcelona

● Carles Santos va ser re-
conegut ahir pel Ministeri
de Cultura amb el Premio
Nacional de la Música
2008 en la modalitat de
composició, recompensat
amb 30.000 euros. A San-
tos, el jurat li ha tingut en
compte una «trajectòria na-
cional i internacional de
més de quaranta anys treba-

llant ininterrompudament
en la composició, la direc-
ció i altres facetes en les
quals ha destacat com a
creador únic i transgressor,
i especialment per la mostra
antològica organitzada per
la Fundació Miró, el 2007, i
l’Homenatge a Joan Bros-
sa, el 2008».

Santos, nascut a Vinaròs
(Baix Maestrat) el 1940, as-

segurava ahir a l’agència
Efe que, per a un músic,
«aquest és el premi més
gran», alhora que s’autode-
finia, tot i tenir sempre un
peu en el teatre i en altres
camps com ara la fotogra-
fia, la poesia o l’escultura,
com «un compositor i pia-
nista abans que res». San-
tos, que comparteix el Pre-
mio Nacional de la Música

amb el director d’orquestra
José Luis Temes (recone-
gut en la categoria d’inter-
pretació), ha estat guardo-
nat amb distincions com
ara el Premi Nacional de
Composició (1990), en els
premis Ciutat de Barcelona
1993 (modalitat de músi-
ca), el Projecció Internacio-
nal (1996) i el Premi Nacio-
nal de Teatre (2001).
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Carles Santos, guardonat amb el
Premio Nacional de la Música

El compositor valencià, en una imatge d’arxiu. / EFE


