
EL PUNT | Dimarts, 25 de desembre del 2007 CULTURA -  ESPECTACLES  29

PUBLICITAT

119001-890844B

au Miró ha aconseguit un treball
acurat en què desgrana una rea-
litat pessimista però sense caure

en la sensació de buidor, de no cal ven-
tilar l’habitació perquè el món s’acaba.
La peça reconcilia la societat que s’ho
escolta amb la tendència actual de
menfotisme, però ho fa amb encant:
s’identifica l’escena però no provoca
rebuig ni cansament. L’obra té un es-
trany ritme que captiva l’espectador.
L’autor juga amb el misteri i troba un
fil d’humor còmplice amb l’especta-
dor. És un humor negre d’uns perso-
natges innocents que, rarament, aban-
donen un text íntim amb una alta dosi
poètica. L’obra forma part del T6 del
TNC i les sales alternatives per pro-
moure l’autoria contemporània. Es de-
ia que el TNC va pretendre que Miró
presentés Somriures d’elefant dins
d’aquest cicle. L’obra, finalment, es va
estrenar al Grec del 2006. A Singapur,
es troba l’olor, el to i l’univers de Som-
riures..., i aconsegueix una potent con-
nexió amb el públic.

Singapur és una obra de tres textos
independents que s’interrelacionen.
Com al 2666 d’Àlex Rigola i Pablo

P

Ley cada peça té una unitat però són
unes cançons que funcionen a mode de
cànon, es responen les unes a les altres.
El text presenta un món d’habitacions
d’hotel clòniques, d’immigrats que pa-
teixen els abusos del Primer Món, de
famílies que no troben el moment ni la
forma de comunicar-se. El mèrit de
Miró és que presenta les situacions
sense pontificar, picant l’ullet en el
moment oportú (magnífica nevera amb
flams) i deixant tants fils sense lligar
com finals es pot imaginar l’especta-
dor. Això fa que es produeixin algunes
contradiccions evidents (una persona
que viatja amb droga a l’estómac no
aniria mai en pastera, ho fa en avió) pe-
rò que no importen ja que l’interès de
l’obra no és tant la coherència de la tra-
ma com el joc poètic de les situacions.
En aquest sentit, els tres actors fan un
treball despullat, gens pretensiós ni
melodramàtic. Al pare, li dol més la
sensació d’esborrar-se, de no perpetuar
res per al futur, que el suïcidi de la filla
com a tal. L’obligat canvi d’escena és
un joc que implica, encara més, l’es-
pectador. Els finals del primer i segon
quadre acaben en sec. Surt un tècnic i
convida tothom a sortir. Són coitus in-
terruptus dramatúrgics. Desvetlla, de
cop, el públic d’aquest somni agrada-
ble, de redacció pausada en aeroports,
tornant de viatges iniciàtics. Una peça
d’intuïcions, poètica, que fereix sense
fer sang. Magnífica. En volem més.

teatre | «singapur»

Tendre, dur, misteriós
� Autor i direcció: Pau Miró

Intèrprets: Ferran Rañé, Laia Martí i

Amedé Nwatchok

Dia i lloc: Dijous, 20 de desembre

(fins al 30) a Ponent de Granollers.

JORDI BORDES

Manuel Borja-Villel, nou
director del Museo Nacio-
nal Centro de Arte Reina
Sofia (MNCARS) de Ma-
drid, es va reunir ahir amb
el conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació,
Joan Manuel Tresserras,
per comunicar-li personal-
ment que deixa la direcció
del Museu d’Art Contem-
porani de Barcelona (Mac-
ba). Borja-Villel, que ha
lloat aquests dies la nitide-
sa del model de futur del
Macba així com la qualitat
professional de l’equip
que ell ha liderat des del
1998, es quedarà encara a
Barcelona durant un ter-
mini de tres mesos. Aquest
temps, que es pot interpre-
tar com un gest més del
compromís de Borja-Vi-
llel amb el museu barcelo-
ní, servirà per fer un tras-
pàs de poders ordenat i
amb garanties. La voluntat
de les parts és evitar les
presses. La institució fun-
ciona bé, tots els progra-
mes caminen sols i no hi
ha una situació que reque-
reixi actuacions d’urgèn-
cia. Tot i així, Borja-Villel
serà el director encara fins
al març per acomiadar-se
amb tots els caps lligats.

La trobada d’ahir no va
servir per dissipar els dub-
tes sobre el procés substi-
tutori al capdavant del mu-
seu. És a dir, encara no se
sap si el nou director del
Macba es nomenarà direc-
tament o si bé s’optarà per
la fórmula del concurs de

candidats a nivell interna-
cional, com ja s’ha fet re-
centment al Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya
(MNAC) i al Museu Picas-
so. En aquest sentit, des-
prés de les festes de Nadal
es convocarà una reunió
de la comissió delegada
que haurà de decidir com

serà aquest procés de re-
lleu. En aquesta comissió
hi ha representats l’Ajun-
tament de Barcelona, la
Generalitat i el patronat de
la Fundació Macba. Se-
gons fonts del Departa-
ment de Cultura, aquesta
reunió tindrà lloc a finals
de gener.

Borja-Villel pacta amb
Tresserras que dirigirà el

Macba encara fins al març
Les institucions decidiran d’aquí a un mes com serà el relleu

Manuel Borja-Villel, diumenge passat. / ORIOL DURAN
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� Manuel Borja-Villel i Joan Manuel
Tresserras es van desitjar ahir bon Nadal
amb el compromís que el relleu al capda-
vant del Macba serà tranquil i consensuat.

� A propòsit del nomenament de Manuel Borja-
Villel com a nou director del Reina Sofia, alguns
professionals del sector s’han afegit a demanar que
el lloc de director del Macba s’ha de cobrir amb un
procés similar. L’Associació d’Artistes Visuals de
Catalunya, l’Associació Catalana de Crítics d’Art i
l’Associació de Galeries Independents de Catalu-
nya opinen que el Macba ha d’obrir un concurs in-
ternacional amb prou marge de temps perquè hi pu-
guin optar professionals d’arreu, amb un jurat inde-
pendent que pugui avaluar els candidats no només
per currículum sinó a partir d’un projecte de treball
per al futur del Macba.

El flamant director del Reina Sofia es que-
darà encara tres mesos al museu del Ra-
val, i fins a finals de gener no es reunirà la
comissió delegada que decidirà com serà
el procés de relleu.

Els professionals
reclamen el concurs

� Amb només 15 anys, la
pianista de Badalona Ester
Lecha ha guanyat el tercer
premi en el certamen esta-
tal d’interpretació inter-
centres Melòman i el pre-
mi especial a la millor pia-
nista, una distinció desta-
cada «ja que a la fase final
hi van arribar un total de
vuit pianistes», segons
fonts municipals. El guar-
dons els ha atorgat la Fun-
dació Orfeo de Madrid,

que pretén obrir camí als
joves talents que estudien
als conservatoris de grau
mitjà de l’Estat espanyol,
com és el cas d’Ester Le-
cha, que fa quart any a
l’escola de música de Ba-
dalona.

La jove ha representat
Catalunya en aquesta edi-
ció dels premis, en què han
participat fins a dos mil
alumnes de tot l’Estat que
provenen de prop de cent
conservatoris, encara que

tan sols 300 han quedat fi-
nalistes. El primer premi
del certamen l’ha rebut Je-
sús Guridi, de Vitòria (País
Basc). El premi consisteix
en una sèrie de concerts
com a figura solista amb
orquestres diverses per tot
l’Estat, a més de participar
en gravacions i classes
magistrals. El conservato-
ri on estudia Guridi ha re-
but una menció i un diplo-
ma avalat pel Ministeri
d’Educació i de Cultura.

Una jove pianista de Badalona
guanya el tercer premi del Melòman
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