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i ha maneres de passar una tarda de diu-
menge; aquesta en deu ser una: anar al tea-
tre, vull dir. I no sembla pas la més lúcida.

Un té sempre l’esperança de divertir-se una mica, pe-
rò sens dubte topa ràpidament amb la fatalitat, i és
que l’atzar conté una dosi excessiva d’optimisme. I
bé, què s’hi cuinava diumenge al Teatre Municipal
de Girona? Doncs un típic producte llepissós dels
seus; un caldo ben minso, espès, però sense massa
gruix, tebi. Carol López, que en signa la dramatúrgia
i la direcció, explica que ha gestat amb plaer aquest
bacallà insubstancial. Que amb aquest text –diu– té
la intenció de parlar de la mort a través de la vida... I
com, des d’on sinó?

Veiem l’estampa familiar d’una mare, tres germa-
nes, un adolescent fill d’una d’elles i el xicot
d’aquesta. El fet és que el pare acaba de morir. A par-
tir d’aquí veiem passar un any. La posada en escena
exhibeix una cuina rústega bastida per una taula de
fusta allargassada al mig i sis cadires; al fons hi ha
una gran obertura cairada de la qual llisquen dues
cortines verdes; darrere, just hi dorm el jardí; quatre
escalonets condueixen a una porta que enfila cap a
les habitacions; a la part dreta, una pica amb regalims
de plats i estris de cuina, una finestreta alçada i la ne-
vera. Germanes vol ser una comèdia, d’això no hi ha
dubte. Però el fet és que no funciona exactament com
a tal. Hi ha un barboll que en desequilibra el buc. La
mort és postulada com a presència incisiva però al-
hora molt desigual: si en el pròleg n’és l’excusa per a
divertir, al colofó del final sembla una dalla de serial.
Entremig, dos actes de vida familiar anecdòtica.
Trampós, l’ús de l’òbit en l’epíleg: la manipulació
conté una certa dosi de perversitat. Quan apliques al
musell del públic l’assot terrible i tràgic de la malal-
tia, el càncer, abraçant i apel·lant el sentimentalisme
més directe i fàcil, estàs conculcant un joc deshonest.
Qui, davant l’anunci d’una mort jove, amb tints de
biografia personal descoberta, pot atrevir-se a cridar:
prou d’això! A què ve ara tota aquesta salva de sensi-
bleria? I la gent entoma. A banda d’això, els aspectes
més frívols per a divertir són un aiguabarreig de co-
medieta pujada; hi ha instants, no més, puntuals,
com una mena de flaixos que comporten petites si-
tuacions més o menys animoses, però no hi ha una
història prou definida, amb una lògica de personat-
ges. De fet, aquests no existeixen, són embastats per
fils massa prims, per tòpics que els converteixen més
aviat en estereotips. De riure poc. Amb un inici alen-
tit i capolador, sense ritme i poca gràcia, la cosa va
estirant el temps amb alguna o altra atzagaiada. Les
influències de la televisió i el cinema hi són terribles i
pastades. Els actors acontentats s’hi deixen contem-
plar. Fi. Cau l’ànima, despacientada.
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� Dramatúrgia i direcció: Carol López.

Intèrprets: Paul Berrondo, Marcel Borràs, Aina

Clotet, Amparo Fernández, Nora Navas i Maria

Lanau.

Lloc i dia: Teatre Municipal de Girona, diumenge
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● El Fons de Creació Au-
diovisual, que organitza
l’Arpagi amb el suport de
l’Ajuntament de Girona i
la Diputació, va lliurar ahir
els seus premis al cinema
Truffaut. El guardó de la
categoria A, corresponent
a curtmetratge cinemato-
gràfic en 35 mm i dotat
amb 8.000 euros, ha que-
dat desert perquè el jurat

considera que els projectes
presentats «no han estat
prou pensats ni desenvolu-
pats en la seva escriptura».
El jurat ha decidit utilitzar
aquests 8.000 euros per
dotar dos premis més en
les categories B i C, les de
curtmetratge videogràfic i
creació audiovisual expe-
rimental, respectivament,
tenint en compte el bon ni-
vell dels treballs presen-

tats en aquests apartats. En
la categoria B s’han pre-
miat Què dimonis passa,
de Paco Cavero, i Sacais
Romí. Amb ulls de dona,
d’Alexandra Carreras, que
han rebut 4.000 euros ca-
dascun. En la categoria C
s’han lliurat 2.500 euros a
L’armadura, d’Albert
Blanch, i Love you appro-
ximately, de Julianne Ea-
son. També s’han incre-

mentat a 1.750 euros els
ajuts als curts d’autors no-
vells, que han correspost a
Persuasió, de Miquel Ca-
sals, i Temps de foscor, de
David Blanco. Tot i que
aquest any les bases espe-
cificaven que els guions i
els diàlegs havien de ser en
català, la participació en
aquesta edició ha augmen-
tat i s’ha passat de 13 a 16
projectes a concurs.

El Fons de Creació Audiovisual no
premia cap curt cinematogràfic
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