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Àcid retrat de les
festes de Nadal
Carme Portaceli dirigeix ‘Josep i Maria’, de Turrini,
que carrega contra els tòpics de la celebració

C arme Portaceli no cedeix
ni un mil.límetre en la se-
va línia d’enfrontar-se a

històries socialment comprome-
ses. Josep i Maria, de Peter Turri-
ni, és la seva tercera producció
com a principal responsable de
la Factoria Escènica Internacional
(FEI). La primera va ser L’agressor,
sobre la violència sexual infantil,
i la segona Fairy, un desmitifica-
dor conte de fades que es va pre-
sentar a la Nau Ivanow, seu del
FEI, dins de la programació de
l’últim Grec.

L’estrena a Barcelona de l’àcid
conte de Nadal de Turrini, autor
en la línia de Thomas Bernhard i
Elfriede Jellinek, tenia altres al.li-
cients. L’obra arribava a una res-
taurada sala, que dilluns va estre-
nar una graderia plegable. L’Es-
pai Multicultural de la Sagrera
consolida així un teatre estable,
de 100 places, que permetrà plan-
tejar una programació regular.
Però, a més, el muntatge copro-
duït amb Temporada Alta de Gi-
rona, el Centre d’Arts Escèniques
de Terrassa i el teatre Ponent de
Granollers es presentava molt ro-
dat després de passar per aques-
tes ciutats i l’Ametlla del Vallès.

L’espectacle, que estarà a la sa-

la fins al 12 de gener, serveix també
per celebrar els 10 anys del centre
que va impulsar l’arquitecte i
fotògraf Xavier Basiana. Narra la tro-
bada de Maria, dona de la neteja
d’uns grans magatzems i exartista
de varietats (genial Pepa López), i Jo-
sep, conserge del centre i antic mili-
tant comunista (passional Artur
Trias). Són dos éssers marginals, als
quals la família i la societat han gi-
rat l’esquena, i que desmunten amb
els seus obsessius discursos tots els
tòpics del Nadal. Tots dos relaten els
seus problemes sense gairebé donar-

se rèplica. Ningú els necessita. La so-
cietat no respecta la gent gran i ells,
que estan plens de vida i encara te-
nen somnis, decideixen celebrar
una particularíssima festa.

El muntatge creix per moments
després d’un inici en què costa si-
tuar els personatges. Es nota la mà
de Portaceli i la feina de Marta Car-
rasco –divertides les coreografies del
tango– i un frenètic i gamberro final
de llit remata aquesta commovedo-
ra i tragicòmica història.H

La Nau Ivanow
acull el muntatge en
una renovada sala
de 100 localitats

L’únic Oscar de ‘Ciutadà
Kane’ punxa en una subhasta

CINE 3 LICITACIÓ

b

NOELIA SASTRE
NOVA YORK

Ningú va voler
l’estatueta, però
el guió es va adjudicar
per 67.000 euros

Sotheby’s no va aconseguir vendre
ahir l’únic Oscar que Orson Welles
va rebre en vida, pel guió de Ciutadà
Kane el 1942. La casa de subhastes
havia establert un preu estimat d’en-
tre 550.000 i 830.000 euros, però
l’estatueta no va arribar a la xifra
mínima confidencial pactada abans
de la rematada. No obstant, Sothe-
by’s assegura que ha rebut ofertes
després de la fallida subhasta a Nova
York i és possible que l’Oscar de We-
lles –que el mateix cineasta creia
perdut, va aparèixer el 1994 i va ser
adquirit per la fundació benèfica
Dax el 2003– protagonitzi una ven-

da privada. Sí que té nou amo
(anònim) i preu (67.000 euros) la
penúltima versió del guió de la seva
obra mestra: 156 pàgines plenes
d’anotacions, revisions i noves esce-

nes. Amb la majoria del seu arxiu a
la Biblioteca Lilly de la Universitat
d’Indiana, aquesta còpia personal de
Welles és una de les poques peces de
l’incombustible film en mans priva-
des. Té la marca «segona revisió;
guió final», la data «9 de juliol de
1940» i el nom «Mr. Welles» escrit en
un cercle a la portada. I es tracta del
sisè i últim esbós abans del guió de
rodatge, un dels set que van escriure
el cineasta i Herman J. Mankiewicz,
els dos cervells que hi ha darrere de
la història del magnat Charles Fos-
ter Kane (inspirat en el poderós edi-
tor americà William Randolph
Hearst).

Ciutadà Kane va ser el primer títol
de Welles després de mudar-se a Ho-
llywood als 25 anys. Ignorat a la ta-
quilla i en els mitjans propietat de
Hearst però alabat per la crítica, va
guanyar un dels tres Oscars a què
optava el 1942, però ni tan sols va
ser nominada a millor pel.lícula.H

33 El guió subhastat ahir.




