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Manuel Veiga
rescata la
memòria de la
Barceloneta

c

‘16.000 PESSETES’ ÉS
UN MELODRAMA AMB
COARTADA SOCIAL

ELENA HEVIA
BARCELONA

TEATRE I ESTRENA

«¡Per fi un dramaturg
que vol ser català i no

alemany!», exclama el director
Joan Castells al parlar de Manuel
Veiga, l’autor de 16.000 pessetes,
que és el primer text de la tercera
edició del Projecte T6 que es re-
presenta a l’escenari de la Sala
Tallers del TNC (Teatre Nacional
de Catalunya) fins al dia 20 de
març.

Altres característiques mar-
quen la singularitat de Veiga. Per
començar, és un actor autor, ra-
ra avis en un panorama ple
d’autors directors, i a l’obra
16 .000 pe s s e t e s predica amb
l’exemple interpretant un paper
secundari, l’únic home en un
planter de dones. Als 40 anys
tampoc intenta abordar obres
plenament actuals. «Li interes-
sen, sobretot, la tradició i la
memòria històrica de Barcelo-
na», estableix Castells, que veu
una relació entre l’autor i els dra-
maturgs de generacions anteriors
com Jordi Teixidor i Josep Maria
Benet i Jornet, amb els quals com-
parteix també la mateixa preocu-
pació per les diferents modalitats
del llenguatge oral.

El conflicte de la peça, un me-
lodrama amb coartada social, ar-
renca amb un sopar que compar-
teixen Soledad (Àngels Poch), una
dona que viu al barri de la Barce-
loneta, i el seu nét (Veiga) el 2002,
una data significativa perquè su-
posa el canvi de les antigues pes-
setes a la nova moneda europea
amb la consegüent sensació de
pèrdua, no estrictament cre-
matística. L’acció dispara els re-
cords de la llegendària nevada de
la Barcelona del 1962, quan
16.000 pessetes eren una petita
fortuna.

Veiga, que diu que s’ha inspi-
rat en l’experiència del seu propi
avi, ha concebut l’obra com un
panegíric d’un barri degradat, la
Barceloneta, sense carregar, per
això, les tintes de la nostàlgia. «El
meu protagon is ta tem que
aquest barri popular de pesca-
dors s’acabi convertint en un lloc
per a rics. Però jo tinc ben clar
que les ciutats han d’evolucio-
nar», admet.

Figures reconeixibles d’un pai-
satge barceloní pròxim, les dones
que sustenten l’obra (interpreta-
da també per les actrius Anna
Güell i Francesca Piñón) practi-
quen un heroisme quotidià en
què tant es dediquen al contra-
ban de tabac, venen la seva sang
com exerceixen la prostitució.
«Aquest és un homenatge a una
generació de dones que van viu-
re la guerra, van patir la dictadu-
ra i no van poder fer el que vo-
lien», resumeix Veiga.<

Quimi Portet i Obrint Pas també participaran en el concert del 23 d’abril

Llach i Lax’n’Busto cantaran al
Sant Jordi en defensa del català
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JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

MÚSICA I ACTUACIÓ

El Palau Sant Jordi tornarà
a acollir un macroconcert

de música en català. Serà, precisa-
ment, el dia de Sant Jordi, el 23
d’abril, quan Lluís Llach amb Feliu
Ventura, Lax’n’Busto, Quimi Portet,
Obrint Pas, Mesclat, La Carrau i Dept
protagonitzaran un concert que por-
ta com a lema Per la cultura en català.

El local olímpic reprèn així la tra-
dició instaurada anys enrere amb
concerts com els de Raimon, Maria
del Mar Bonet i la Companyia Elèc-
trica Dharma, tots ells el dia de Sant
Jordi. Encara que, per la seva compo-
sició coral i la seva aroma rockera, la

iniciativa recorda més aviat el cèle-
bre recital de Sau, Sopa de Cabra, Els
Pets i Sangtraït, el 1991.

Cap d’aquells artistes repeteix, ex-
cepte Joan Reig (bateria d’Els Pets
que també toca a Mesclat). Però la
gran diferència és que, si bé aquell
concert va ser organitzat per l’ofici-
na Ressons, de la Generalitat, aquest
parteix d’institucions cíviques priva-
des, totes elles vinculades a la defen-
sa de la llengua catalana i agrupades
sota el nom de Comissió 23 d’Abril,
que agrupa Òmnium Cultural, la
Plataforma per la Llengua, la Coordi-
nadora d’Associacions per la Llen-
gua Catalana (CAL) i Acció Cultural
del País Valencià. L’organització es-
pera, no obstant, obtenir una ajuda

de la Generalitat.
El macroconcert respon a la ne-

cessitat de conscienciar l’opinió
pública sobre la situació de la músi-
ca en català als mitjans de comuni-
cació i el circuit escènic. «Està vi-
gent i té qualitat, però no troba es-
pais on es pugui expressar», va la-
mentar ahir Oleguer Serra, d’Òm-
nium Cultural, que va recordar que
hi ha «una llei de política lingüística
del 1998 que no s’està aplicant». Un
dels aspectes de la llei és la fixació
de la quota del 25% de música en ca-
talà als mitjans audiovisuals.

L’organització va destacar que en-
tre els grups i els solistes seleccio-
nats hi ha músics tant de Catalunya
com del País Valencià i de les illes
Balears. Alguns dels artistes que hi
actuaran comptaran amb convidats
encara per confirmar. El concert co-
mençarà a dos quarts de vuit del ves-
pre i es preveu que es prolongui fins
gairebé les tres de la matinada. Les
entrades es venen a un preu popular
de 12 euros a través de la xarxa de
Servicaixa.<33 Lluís Llach.

L’actor interpreta un personatge fet a mida a ‘El penalti más largo del mundo’

Fernando Tejero s’aferma en la
comèdia amb l’excusa del futbol

CINE I ESTRENA

c

MERCEDES JANSA
MADRID

Amb Días de fútbol va sortir
de l’anonimat i va donar la

campanada; ara, El penalti más largo
del mundo el consolidarà com a actor
còmic. Malgrat que a Fernando Teje-
ro no li agrada el popular esport del
futbol, li deu a aquest indirectament
gran part de la fama i l’èxit que ha
aconseguit. A El penalti más largo del
mundo, que s’estrena el 9 de març i
en què afronta el seu primer paper
protagonista, torna a interpretar un
perdedor, però Tejero es defineix
com «un lluitador».

El penalti más largo del mundo, se-
gon llargmetratge de Roberto San-
tiago, està basat en un conte de l’es-
criptor argentí Oswaldo Soriano,
que el realitzador ha traslladat dels
suburbis de Buenos Aires al barri de
Carabanchel de Madrid. El projecte
va començar a gestar-se fa quatre
anys amb un guió més dramàtic,
però se li va avançar Días de fútbol, la
pel.lícula més taquillera del 2003.
Totes dues són comèdies, en totes
dues hi ha puntades a la pilota i en
totes dues hi treballa Tejero. Per San-
tiago, aquí queden les coincidèn-
cies. «El futbol –explica el realitza-
dor– és una excusa per parlar de
l’amor».

El personatge principal està fet a
mida de Tejero, a qui li espremen
tot el suc en línia amb el seu paper a
la telesèrie Aquí no hay quien viva. És
el porter suplent d’un equip de ter-
cera divisió que passa una setmana
d’embolics i pressions davant el rep-
te de parar, el següent diumenge, el
penal que portarà el seu conjunt a
pujar de categoria. Desemmascara
els corruptes i, a més, li pren la noia
al guaperes del barri.

«Ni he jugat mai a futbol ni m’in-
teressa», explica Tejero, que, no obs-
tant, no descarta rodar una tercera
pel.lícula amb aquest esport de fons.
Malgrat la seva indiferència, l’actor
de Torremolinos 73 proclama que ja li
agradaria que el cine tingués la mei-
tat d’espectadors que el futbol. Du-
rant la presentació de la pel.lícula,
Tejero va fer ahir verdaders esforços
per no aparèixer com el graciós ha-
bitual. Va assegurar que la millor

forma d’«evadir-se» de l’allau d’èxit
i fama «és treballar». «Sóc un lluita-
dor que pot presumir que no m’han
regalat res».

q TORNAR ALS 60
Com en aquelles pel.lícules dels anys
60 dirigides per Pedro Lazaga i pro-
tagonitzades per Antonio Ozores,
Tony Leblanc o Cassen, a El penalti
más largo del mundo hi ha aquell cos-
tumisme propi de l’ambient tan

masculí dels seguidors d’un equip.
Santiago accentua l’humor com a
mitjà per narrar històries sobre «els
problemes socials i econòmics de
la gent pròxima, de les dificultats
per arribar a final de mes, per tro-
bar feina». Un planter dels actors de
comèdia més cotitzats –María Botto,
Carlos Kaniowski, Fernando Cayo,
Javier Gutiérrez i Benito Sagredo, en-
tre d’altres– emparen l’ascensió de
Tejero a la fama.<

33 Fernando Tejero, ahir a Madrid, al costat del cartell de la pel.lícula que protagonitza.

JUAN MANUEL PRATS


