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PUBLICITAT

La manera més fàcil de trobar un habitatge

Has pensat a

llogar un pis?
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El senyor Bruno (Marc
Rosich) és un funcionari
gris, mediocre, que té pro-
blemes de relació. Per això
es compra una màquina de
parlar, en realitat, una do-
na (Sandra Monclús) que
fa molts anys que manté
conversa, sempre que el
seu amo li permet, del que
l’amo vol i en l’idioma que
ell triï. Ella és argentina
però parla català amb
aquest usuari. No és una
persona amb moviments
mecànics, sinó un ésser
que s’ha deshumanitzat i
ha oblidat tot allò que el
diferenciava de les màqui-
nes. És un aparell vingut a
menys i que, quan comen-
ça l’escena, ja ha tingut al-
gun error de sistema amb
Bruno. Potser per això ell
adquireix un altre aparell,
el gos que dóna plaer (Jor-
di Andújar), amb qui no
podrà comunicar-se, ja
que és made in Kuwait.

Szpunberg, autora i di-
rectora, fa prop de tres
anys que anava construint
aquesta història, sempre
amb la complicitat dels
tres actors. L’autora d’Es-
thetic Paradise (Beckett,
2004) parla de la solitud,
de la intimitat artificial i de
la relació de poder i
d’amor. Ho situa en un
món paral·lel però que es-
tèticament dista molt de
les imatges uniformadores
amb què se sol relacionar
en el cinema el futur. L’es-
cenògraf Eugenio Szwar-
cer ho situa més en un «es-
pai futurista d’una socie-
tat» que ha progressat a
través d’energies alternati-
ves i que no ha conegut,
per exemple, màquines

informàtiques. Davant
d’aquest argument irreal,
Szpunberg ha plantejat
una dramatúrgia clàssica,
entenedora i que no oblida
punts d’humor per a unes
situacions esperpèntiques.

Teatre i ficció

La interpretació dels dos
actors màquines és la

d’una persona real que ha
oblidat actuar autònoma-
ment; «són casos extrems,
els aspectes que no utilit-
zen se’ls ha adormit».
Szpunberg entén el teatre
com un espai on es pot ju-
gar amb la imaginació:
«Es pot jugar amb unes
convencions que no han de
ser iguals a la realitat».

L’autora Victòria Szpunberg presenta «La màquina de parlar», a la Sala Beckett

Ciència-ficció a escena

JORDI BORDES/ Barcelona

� La programació de les
obres de Victòria Szpun-
berg i de Pau Miró tanca-
ran el cicle 2007: tot un
any de teatre català con-
temporani a la Sala Bec-
kett. El director artístic de
la sala, Toni Casares, ar-
rencava la presentació de
La màquina de parlar al-
çant el programa del cicle i
exultant: «Hem com-
plert.» La demostració del
moment fructífer en dra-
matúrgia no s’acabarà en
aquest cicle. Casares ja ha
avançat que en els pròxims
sis mesos ja hi ha prevista
la programació de dos es-
pectacles d’autoria catala-
na contemporània.

No serà un bolet. La ma-
teixa Szpunberg no es can-
sa de repetir que els autors
han de tenir més oportuni-
tats que la que se’ls pot fa-
cilitar sota el segell d’au-
tor jove. De fet, Casares
marca que la sala està inte-
ressada en la trajectòria
dels autors i que, per tant,
ja s’ha marcat uns deutes
per pagar amb els drama-
turgs que ha programat.
Perquè caldrà tornar-los a
presentar per veure l’evo-
lució de la seva escriptura.
Vist el cicle, Casares troba
alguns tocs generacionals
coincidents: el gust pel
joc, la tendència a utilitzar
subgèneres (com el còmic)
i un treball artesanal, d’es-
criptura a foc lent.

� El novel·lista Isaac Asimov atorga
sentiment a la màquina a Jo, robot.
Victòria Szpunberg imagina el con-
trari: els robots han fet fallida i els

Una escena de La màquina de parlar. / FERRAN MATEO

homes ocupen el seu espai. La mà-
quina de parlar es va estrenar al Fes-
tival Lola d’Igualada i fa temporada
a la Sala Beckett des de dijous. Tam-
bé Pau Miró, que estrenarà dijous vi-

nent al teatre de Ponent de Grano-
llers (dins del cicle de promoció de
l’autoria catalana del TNC, el T6),
farà temporada a la Beckett, a partir
del mes de gener.

Una mostra
que compromet
la Beckett amb
l’autoria
catalana

� Pau Miró, jove autor vinculat
fins ara a la Beckett i al Teatre Lliu-
re, estrena el seu primer treball so-
ta el paraigua del Teatre Nacional
de Catalunya (TNC): Singapur és
un text que ell mateix dirigeix i que
s’estrena a Granollers dijous. La
peça planteja la història d’una de-
saparició, comenta l’autor. Miró,
obsessionat a mostrar espais ín-
tims, parla de la immigració i de la
desesperació que pot veure l’im-
migrant encara per ubicar-se a Oc-
cident així com la d’una jove que
no s’acomoda al seu país natal,
«Singapur explica les coincidèn-
cies, no les diferències» entre el

Primer Món i el Tercer Món. La
ciutat que dóna nom a l’espectacle
podria ser, per Miró, «desgraciada-
ment, la ciutat del futur: tecnològi-
ca i virtual».

A L’home de les sabates blan-
ques l’africà arriba a Barcelona i
gaudeix d’una acollida «sospitosa-
ment amable». A El bosc, el noi
coneix una noia de qui s’enamora,
«seran sospitosament feliços».
Singapur presenta un pare que està
a punt de complir amb un ritual: ti-
rar les cendres de la seva filla en
aquest país asiàtic. A Granollers
les tres parts del muntatge es repre-
sentaran en espais diferents. Un

garatge real serà l’escenari del pri-
mer capítol. El públic es trasllada-
rà a la sala d’assaig del Teatre de
Ponent on viurà l’escena de parella
en una cuina realista. L’última part
es representarà a l’escenari, que
estarà decorat com una habitació
d’hotel. Miró és un dels autors jo-
ves de moda. Fa un parell d’anys,
va rebre l’encàrrec del Teatre Lliu-
re per fer un western (Bales i om-
bres, 2006). L’estiu passat, va re-
escriure, amb Calixto Bieito, Els
perses d’Èsquil. Aquesta obra, que
es va estrenar al Festival de Mérida
d’aquest estiu, es podrà veure al
Romea el març vinent.

«Singapur», història d’una desaparició

er novè any consecutiu, el centre cívic Les
Basses, al districte de Nou Barris, va ser l’es-
cenari del festival Els Reis són Rockers, des-

tinat a recollir joguines per a nens de famílies sense
recursos del barri. El requisit per entrar era una jo-
guina nova, que no anés amb piles, que fomentés la
cultura de la pau i que no fos sexista. Un cop més, el
públic va acudir generós a la crida. El cartell va
aplegar alguns dels grups que aquest any han publi-
cat els millors i més celebrats discos i també una
mirada al futur amb apostes que segurament tin-
dran, el 2008, la seva gran oportunitat. Dins
d’aquest apartat cal destacar l’originalitat de Paul is
Dead, un grup barceloní amb un estrany cantant al
capdavant que mescla pop, psicodèlia, hardcore i
folk i, a sobre, aconsegueix que funcioni. Ben dife-
rents eren Aeropuerto, una altra de les bandes de la
ciutat que prefereixen seguir un camí més Lo-Fi
emmirallat en grups com Los Planetas. Miqui Puig
ha estat un dels protagonistes de l’any gràcies a
l’edició, per fi, del seu disc Miope, però també per
haver tingut un paper important en el reality show
Factor X, una decisió polèmica que es va veure re-
flectida en la reacció d’un petit grup de gent que el
va increpar durant la seva actuació fins al punt que
Miqui va haver d’aturar una cançó. Miqui Puig va
fer un concert de caire intimista versionant Antònia
Font (Darrera una revista) i Lucio Battisti (E penso
a te) i preparant-se per un 2008 en què publicarà el
seu nou treball, Impar, i reformarà completament la
seva banda de directe. Els següent a pujar a l’esce-
nari van ser el grup de Cabrils Madee, que amb
L’Antarctica han depurat el seu so i han aconseguit
ser més detallistes sense oblidar la intensitat emo-
cional de la seva música. Amb una formació que en
alguns moments va arribar a ser vuit músics sobre
l’escenari, van sonar contundents i convincents.
Love of Lesbian, amb el seu cinquè disc, Cuentos
chinos para niños del Japón, han estat aclamats
unànimement tant per la crítica com pel públic, un
treball que de ben segur els ajudarà a encapçalar al-
guna de les llistes que ara s’estan redactant a totes
les revistes musicals. Com era de suposar, era el
grup més esperat; la sala es va omplir i a l’entrada ja
no quedava espai per a més joguines. El grup venia
tocat: el seu bateria Oriol Bonet havia tingut un ac-
cident de moto i s’havia trencat deu costelles, i van
haver de buscar un substitut que s’aprengués el re-
pertori en pocs dies. Però, un cop passats els nervis
a còpia d’ampolles de vi i un cop encarrilat el con-
cert, el grup va fer el seu camí des del seny fins a la
rauxa. Llàstima que per problemes d’horaris van
haver d’escurçar el repertori i deixar de banda can-
çons com ara Dios por Dios es cuatro, possible-
ment la millor de l’any.
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música | «els reis són rockers»

Joguines musicals
� Lloc i dia: centre cívic Les Basses (Barcelona), 15

de desembre.
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