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Talent a l’‘exili’

3 Directora teatral 3 Estrena a la
Nau Ivanow Tot Blanc o El
Príncep del Nepal.

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

Marta
Gil Polo

El seu cas , com el de molts
científics, va ser una fuga de cer-
vell. Amb un currículum interna-
cional que inclou estrenes durant
cinc anys a Colònia i a Hamburg
(és directora resident en dos tea-
tres públics alemanys), Marta Gil
Polo (Barcelona, 1975) s’ha hagut
de gratar la butxaca per presen-
tar, a la seva ciutat natal, una ver-

sió de L’hort dels cirerers, d’Anton
Txékhov.

«Aquí no és possible viure del tea-
tre. Arribarà un dia que serà ama-
teur», vaticina la jove creadora. Se-
gons ella, «hi ha diners, però estan
mal repartits. Sempre es donen als
mateixos i el sistema de subven-
cions és un engany. El teatre públic
recolza els autors novells però no els
directors, que estem penjats com
fuets». Et despengen, diu, quan «ja
estàs arrugat».

La nova producció de Marta Gil
Polo, «un drama frívol amb embol-
call de comèdia», aborda, a partir de
la venda d’una casa, les renúncies
–valors espirituals i morals– d’un
primer món abocat al materialis-
me. «Cada vegada estem més allu-
nyats de la nostra essència d’ésser
humà», sosté. També hi planteja la
manipulació del paisatge i actualit-
za el clàssic al.ludint a «aquelles ciu-
tats de vacances tan absurdes, a l’es-
til Marina d’Or». El plantejament
escènic, nu d’accessoris, és «directe i
com un joc».

A la jove directora li «encanta»
Txékhov. El 2006 va fer Ñi huhri mu-
hri no es fácil de decir, a partir de La
gavina, i ha visitat els llocs on va viu-
re i fins i tot la seva tomba –«molt
dolça, modernista»–, a Moscou. «Els
seus contes són la millor medicina
contra la soledat», postil.la.H

Los Ronaldos diuen adéu a
Bikini amb ‘La bola extra’

MÚSICA 3 ACTUACIÓ
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NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

La banda de Coque
Malla anuncia una
pausa en la seva carrera
i publica un CD-DVD

D
iuen que se’n van, però
que deixen la porta oberta
a un possible retorn. Los
Ronaldos, els que a finals

dels 80 van sorprendre amb el seu
pop-rock rebel, divertit i descarat
amb cançons com Adiós papá, s’aco-
miaden aquesta nit del públic barce-
loní a la sala Bikini. Coque Malla i la
seva banda presentaran La bola ex-
tra, un compacte i un DVD gravats
en directe l’estiu passat al Joy Eslava
de Madrid i que justament ahir va
sortir al mercat. L’actuació d’avui i
la de dimarts que ve en aquella ma-
teixa sala madrilenya seran les úni-
ques que oferiran. Fins que tornin,
és clar.

El 1998, després d’11 anys i sis dis-
cos, el conjunt ja va obrir un parèn-
tesi en la seva carrera. Però van tor-
nar, explica el bateria Ricardo More-
no, després que els invitessin en un
bar a pujar a l’escenari i van com-

provar que encara es defensaven
com a grup. «Des d’aleshores, fa tres
anys que estem sense plans, així que
no podem saber què serà de Los Ro-
naldos en el futur», afegeix.

¿I quin gust té aquest nou co-
miat? «Preferiria no posar-hi cap sa-
bor», contesta el cantant, que ja
anuncia un nou desembarcament
en solitari i assegura que no tornarà
al cine fins que li arribi un guió
prou temptador. «Doncs a mi em
costa acceptar que es tracta d’un co-

miat. És com si encara no hagués-
sim fet la mudança», assegura More-
no, que tornarà a tocar amb Nacho
Mastretta i emprendrà una nova
aventura amb els emergents Vilma y
Los Señores.

Per al xou que van fer a Madrid i
que recull el DVD van convidar Dani
Martín (El Canto del Loco) i Iván Fer-
reiro a compartir la peça Quiero
más. «S’han declarat tan obertament
els nostres fans que s’ho han gua-
nyat», diu Malla entre rialles.H
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33 D’esquerra a dreta, García, Malla, Moreno i Martín, dilluns.


