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LA INDUSTRIAL TEATRERA

EN COLOR

Jordi Sala

Ha passat per Girona En
Pólvora, la primera pro-
ducció que el flamant di-

rector del Teatre Nacional,
Sergi Belbel, firma des del seu
nou càrrec: i és que Belbel va
decidir estrenar-s’hi amb una
obra del clàssic més indiscuti-
ble, encara que no pas indis-
cutit, de la nostra dramatúrgia,
el passional i grandiloqüent, i
en el fons ingenu, Àngel Gui-
merà. En Pólvora és el primer
drama en prosa de Guimerà: el
va escriure el 1893, i amb ell
inaugurava en la seva carrera
una modalitat dramàtica en la
qual l’abrandament romàntic
de les primeres obres no que-
daria pas disminuït, ni tan sols
matisat, però sí passaria a com-
partir protagonisme amb una
certa denúncia de les injustí-
cies del sistema col·lectiu.
Breu: amb En Pólvora, Gui-
merà el romàntic es casa amb
Guimerà el naturalista, el soli-
dari social, per dir-ho així, i d’a-
quí acabarà naixent, als pocs
anys, el millor Guimerà, el de
Maria Rosa, el de Terra baixa
i el de La filla del mar (drama,
aquest darrer, que Belbel ha-
via posat admirablement en es-
cena el 1992). Ara, no ens
duem a engany: el compromís

social de Guimerà el conver-
teix en una cosa semblant a un
socialista romàntic, és a dir, en
una persona benintencionada
però amb un segle de retard
ideològic, un home ben nascut
que no s’acaba d’adonar que el
conflicte generat per la lluita
de classes de la segona meitat
del segle XIX no és cosa de
broma, sinó que provocarà mi-
lers de morts a les fàbriques i
als carrers i generarà, amb els
anys, dues guerres mundials i
desenes, centenars de milions
de víctimes. No, la pólvora no
es podia desactivar, com es
pensava Guimerà.

Feta la prevenció, també és
cert que Guimerà sap cons-
truir trames dramàtiques i sap
inflar-les d’interès i de tensió,
i des d’aquest punt de vista En
Pólvora funciona molt bé. Cer-
tament l’ambient que s’hi res-
pira està démodé: avui dia no es
mor ni es mata per amor, sinó
que més aviat es mata per de-
samor i per egoisme i per se-
xisme, que tot això és l’ano-
menada violència de gènere.
Guimerà, que també té sem-
pre a punt la mort passional, és
tota una altra cosa. Cosa cadu-
ca, és cert, però també és ca-
duca la ideologia sexual de tot
el teatre clàssic, posem per cas
de Romeo i Julieta, i no per
això deixa de ser una obra que
valgui la pena tornar a muntar
i tornar a veure. Des d’aquest
punt de vista, la decisió de Bel-
bel de muntar al TNC En Pól-

vora és del tot plausible, i un
model inapel·lable. El muntat-
ge és brillant: Belbel posa en
escena amb la mà ferma i hà-
bil de sempre un text que pre-
sentava dificultats, tot prenent
decisions arriscades i que en
tots els casos acaben essent
encertades: la retallada i reor-
denació d’escenes, la simplifi-
cació dels espais escènics en
un de sol, la introducció d’un
personatge mut (un noi que, si
ho he entès bé, actua com una
mena de símbol de la moder-
nitat que contempla un món
que és la nostra memòria
col·lectiva) i, sobretot, la deci-
sió d’arribar fins al final en l’es-
tranya passió de Toni per Mar-
có i fer-la fruit d’un amor ho-
mosexual, una interpretació
discutible des del punt de vis-
ta textual però que genera una
poderosa versemblança
dramàtica. El ritme del mun-
tatge està molt ben establert
(excepte uns minuts al co-
mençament de l’últim acte), i
el disseny del moviment dels
actors és incontestable. La
grandiosa escenografia, de tall
naturalista, fa l’efecte de veri-
tat que es pretenia (encara que
a Girona no s’hi van veure les
màquines de la fàbrica). Pel
que fa als intèrprets, tots estan
més que correctes. Destaquen
Jordi Banacolocha i Manel
Dueso en els papers d’avi i
pare, respectivament, de Ta-
neta; Anna Güell en el de Min-
gueta, la veu de les dones que
no segueixen la vaga; i Marc
Rodríguez en el de Toni. Santi
Ricart (l’encarregat Fran-
cesc), Anna Sahun (Taneta) i
Julio Manrique (l’heroi) com-
pleixen.

Dinamita Guimerà
Teatre Crítica

«En pólvora»,d’Àngel Guimerà. Producció:
TNC. Direcció: Sergi Belbel. Escenografia:
Estel Cristià i Max Glaenzel. Vestuari: Mercè
Paloma. Música: Òscar Roig. Intèrprets:
Anna Sahun, Julio Manrique. Teatre Muni-
cipal, 15-16 de febrer.

Efe/DdeG, Barcelona. 
L'escriptor Pau Vidal inicia la seva
trajectòria en el gènere novel·lesc
amb Aigua bruta, una novel·la ne-
gra amb un punt humorístic en la
qual l'autor narra les aventures d'un
lingüista que accidentalment es
converteix en detectiu i en la qual
aprofita per fer crítica social».

A Aigua bruta l'improvisat de-
tectiu parteix d'una misteriosa mort
en una localitat de la Catalunya cen-

tral que el porta a desemmascarar
una poderosa empresa farmacèuti-
ca que contamina els rius amb abo-
caments il·legals. Gràcies a aques-
ta novel·la Vidal ha guanyat el Pre-
mi de Literatura Científica 2006,
guardó molt ben valorat per l'autor
ja que opina que uneix «una funció
científica amb la literatura», disci-
plines que semblen estar a anys
llum però «que comparteixen afini-
tat de sentiments», explica Vidal.

Pau Vidal s’inicia en el gènere negre
amb una història de crítica social

LITERATURA

Efe/DdeG, Berlin. 
La pel·lícula xinesa Tu Ya Da
Hun Shi (Tuya’s Marriage), de
Wang Quan'an, va guanyar ahir
l’Ós d’Or de la Berlinale, men-
tre que l’argentina El Otro, d’A-
riel Rotter, es va emportar dos
Óssos de Plata, corresponents
al gran premi del jurat i al millor
actor per a Julio Chávez.

El jurat de la Berlinale, pre-
sidit pel director nord-americà
Paul Schrader, va premiar així
dos films representants del ci-
nema d’autor, allunyat dels cir-
cuits comercials.

La Plata a la millor actriu va
ser per a l’alemanya Nina Hoss,
per Yella, de Christian Petzold,
mentre que la corresponent al
millor director va ser per a l’is-
raelà Joseph Cedar, per Beau-
fort.

Ariel Rotter va recollir el seu
premi visiblement emocionat i
va dir que aquest significa un re-
coneixement «a un determinat
cinema», «allunyat dels elements
econòmicos que envolten el cine-
ma». El director argentí va de-
dicar el seu guardó «a les nostres
famílies, als que estan aquí i als
que se n’han anat» i va afegir
que «sempre pensarem en ells».
Va tenir una menció especial
per al cineasta argentí Dani So-
telo, que va morir l’octubre de
2003, i va dir: «Sé que estaries

content».
A més de l’Or, el cinema asià-

tic es va emportar el premi Al-
fred Bauer en memòria del fun-
dador del festival, que va ser per
a la coreana Sai Bo Gu Ji Man

Gwen Chan A (I am a Cyborg,
but that's OK, en anglès), de
Park Chan-wook. 

Per la seva banda el director
indi Rajnesh Domalpalli va ob-
tenir el premi a la millor «opera

prima» per Vanaja, mentre el re-
partiment d’una de les prèvies
apostes per al palmarès, The
Good Shepher, de Robert de
Niro, va rebre l’Ós de Plata a la
millor contribució artística. 

Els Óssos s’allunyen del cine comercial
Els films del xinès Wang Quan’an i de l’argentí Ariel Rotter s’emporten per sorpresa l’or i la plata

BERLINALE

ÓS D’OR. Wang Quan’an i l’actriu Nun Ya mostren el màxim guardó del festival, que van guanyar amb el seu film.
REUTERS

■ ÓS D’OR Tu Ya Da Hun Shi,
de Wang Quan’an (Xina)

■ ÓS DE PLATA GRAN PREMI DEL JU-
RAT El Otro, d’Ariel Rotter
(Argentina-França-Alemanya)

■ ÓS DE PLATA AL MILLOR DIRECTOR
Joseph Cedar, per Beaufor t
(Israel)

■ ÓS DE PLATA AL MILLOR ACTOR
Julio Chávez, per El Otro

■ ÓS DE PLATA A LA MILLOR ACTRIU
Nina Hoss, per Yella, de Ch-
ristian Petzold (Alemanya)

■ ÓS DE PLATA A LA MILLOR MÚSICA
Hallam Foe, de David Mac-
Kenzie

■ ÓS DE PLATA A LA MILLOR CON-
TRIBUCIÓ ARTÍSTICA   
Repartiment de The Good
Shepherd, de Robert de Niro
(Estats Units)

■ PREMI ALFRED BAUER
Sai Bo Gu Ji Man Gwen Chan
A, de Park Chanwook (Co-
rea)

■ PREMI A LA MILLOR OPERA PRIMA  
Vanaja, de Rajnesh Domal-
palli (Índia)
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