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llíssima cançó de batre. Els
cants que puntegen l’es-
pectacle arriben al cim de
l’emoció en boca de Joana
Gomila, un doll de frescor
captivadora. Un quart in-
tèrpret toca l’acordió o bé
fa de simbomba amb la
veu en una de les escenes
més inspirades de l’obra,
mentre Fullana recita a
coces els versos de Blai i la
Gomila trompeteja fent
calça. Hi desfilen els pai-
satges del camp mallorquí

cís característic dels ado-
lescents, edat que protago-
nitza la selecció dels tex-
tos. S’ha optat per oferir un
Blai Bonet jovenívol i ria-
ller, burleta i vital, en una
tria sens dubte lleugereta,
però escènicament eficaç.

L’escenografia es redu-
eix a fragments d’un tres-
pol enrajolat i un racó amb
tamboret baix, un pa, alls i
tomàquets, un setrill i un
morter, vi i sifó, una para-
deta pessebrista on feine-
jarà un anecdòtic intèrpret
que no diu pràcticament
res i es passa l’obra men-
jant i bevent (només li falta
fer el rotet). Això sí, entra
en escena cantant una be-

Pèl al pit
De Blai Bonet. Dir.: Joan
Fullana.
Espai Brossa, 23 de setembre.

Bateig de foc per al
jove director Joan
Fullana, que ha fet

una àgil dramatúrgia a par-
tir de textos de Blai Bonet,
versos i proses d’una rara
capacitat de fascinació i de
textures que escauen a
l’escenari, com ja havíem
tingut ocasió de compro-
var en aquell esplèndid
muntatge de Pep Tosar, La
casa en obres. Fullana hi
incorpora, a més, el perso-
natge del poeta mallorquí,
amb aquell balbuceig inde-

Crítica teatre

Espolsar la prunera

FrancescMassip

vorejant els ullastres, tra-
vessant les pinades, ensu-
mant l’espígol, trepitjant la
fullaca, contemplant la in-
fatigable mar. La iniciació
sexual s’imposa com un
desfici, com una necessitat
d’encetar el món com qui
enceta una síndria. L’ambi-
güitat que se’n deriva és
apuntada amb un sugge-
rent joc de mirades. Tot
plegat sota l’ombra de la
repressió catòlica que ha
fet de la creu un instru-
ment de tortura. Després
de l’experiència, la cançó
oportuna: “Dormiu prenda
garrideta, dormiu si teniu
soneta, dormiu que teniu
motiu”.

Els cants que
puntegen l’obra
arriben al cim en
boca de Gomila

Elslímitsdelaciència

Manuela Lorente dirigeix al Nou Tantarantana ‘El
col·laborador’, una peça aquí inèdita de Dürrenmatt

Andreu Gomila
BARCELONA

¿Són culpables de les pitjors
massacreselshomesidones
que fan avançar la ciència?
Aquesta és la pregunta vital
queesplantejaeldramaturg
alemany Friedrich Dürren-
matt a El col·laborador, una
obrade1976quearribaavui
al Nou Tantarantana, però
que, segons Manuela Loren-
te, la seva directora, es po-
dria haver escrit ahir. Els lí-
mitsèticsde laciènciasónel
principal tema de la peça,
encarnats en Doc, un home
que ha creat la màquina que
propicia l’augment de la cor-
rupció iqueacabatreballant
pera lamàfia.QuimDalmau
li posa cara, però no serà el
protagonista únic d’aquesta
obra. “Els altres set actors
tots tenen el seu moment”,
avança Lorente.

Dürrenmatt no és un
autor desconegut a casa
nostra. Play Strindberg,
Frank V. Opereta d’una
banca privada, La visita de
la vella dama i Ròmul el
Gran han trepitjat els esce-
naris. I la ciència, com a
l’obra Els físics, és un dels
aspectes recurrents de la
seva obra dramàtica. El cu-
riós del cas és que El col·la-
borador mai no s’ha estre-
nat aquí; fins que Ramon
Simó el va recomanar a Lo-
rente. Ella de seguida hi va
quedar enganxada, per la
seva actualitat i per aquest
humor negre, fins i tot cínic,

que destil·la l’escriptor suís
deixeble de Bertolt Brecht.

El col·laborador parla
d’un investigador del sector
públic que es passa a la in-
dústria privada. Arran d’una
crisi econòmica, és despat-
xat iesveuobligatatreballar
de taxista, fins que el crim
organitzat el sedueix. “Té un
invent que a la màfia li va
com anell al dit”, apunta la
directora. “Doc no pensa
mai que sigui un assassí, i

creu que si el que fa no ho fes
ell, ho faria un altre”. Doc,
però, es passa les dues hores
del muntatge dubtant.

L’obra té molts elements
de novel·la negra. Al soter-
rani on Doc investiga es des-
envolupa l’acció i tot un se-
guit d’escenes que s’acosten
al grotesc. “És molt difícil
arribar al grotesc: totes les
situacions de l’obra són
molt bèsties, però estan
tractades en sentit de comè-

dia. Diem «que bèstia», però
riem”, afirma Lorente.

Dürrenmatt situa especí-
ficament l’acció molt a prop
de les clavegueres amb tota
la intenció del món. L’esce-
nògrafa Elisabet Castells ha
pensat l’espai com un túnel,
cosa que emfasitza els dub-
tes de Doc. Frank Capdet,
Jordi Godall i Jordi Banaco-
locha acompanyen Dalmau
en els principals papers de
l’espectacle. ■

Manuela Lorente explora el cantó grotesc de Dürrenmatt a ‘El col·laborador’ ■ N.T.

Ramon Calduch durant la seva intervenció al III Festival de la
Cançó Mediterrània, el 1961 ■ CARLOS PÉREZ DE ROZAS / EFE

Morel
‘crooner’
català

RamonCalduchvacantar
estàndardsamericans i
cançótradicionalcatalana

M.P.
BARCELONA

Als anys 50 i principis dels
60 sentir cantar en català
per la ràdio era ben poc ha-
bitual. Una veu de baríton,
però, anava més enllà de la
clàssica cançó espanyola
per oferir adaptacions al
català d’estàndards nord-
americans francesos i itali-
ans i també per harmonit-
zar amb tocs de moderni-
tat la cançó popular
catalana. Més enllà de la
ràdio i l’escàs mercat disco-
gràfic, Ramon Calduch va
ser un cantant d’aquells
que va passejar la seva mú-
sica per totes les sales de
ball i escenaris de Catalu-
nya, una veu melòdica que
ahir s’apagava definitiva-
ment, als 79 anys, després
d’una llarga malaltia.

Nascut a Montcada i Rei-
xach el 1928, als 20 anys es
va donar a conèixer en par-
ticipar en els diversos festi-
vals que es feien a nivell eu-
ropeu en aquell moment i
que gaudien d’una gran po-

pularitat, com el de la
Cançó Mediterrània, el de
Benidorm o el de San
Remo. En aquells primers
50 Calduch es prodigava
cantant tant en castellà,
normalment al costat de les
grans estrelles del moment,
com les actrius i cantants
Sara Montiel i Carmen Se-
villa, com en català, i es va
obrir camí amb els seus coe-
tanis: el també vocalista
Josep Guardiola i el trom-
petista Rudy Ventura, amb
els quals, a mitjans dels 80,
formaria un trio escènic.

Calduch va enregistrar el
seu primer disc en català,
Amb una mirada, el 1965,
amb temes de Josep Maria
Andreu i Lleó Borrell, i el
1976, just estrenada la de-
mocràcia, va publicar un
compendi de cançons patri-
òtiques catalanes titulat Ca-
talunya triomfant, que va
tenir una gran repercussió.

Malgrat el pas dels anys i
el canvi de modes musicals,
Ramon Calduch va conti-
nuar cantant fins als 70
anys. ■


