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Trueta s’estrena divendres
a la Sala Tallers. Es podrà
veure fins al 22 de febrer.
El muntatge forma part del
cicle de promoció a l’auto-
ria del TNC. Aymar ha re-
buscat durant tot un any
informació sobre la vida i
l’obra d’aquest metge i ha
elaborat un biopic, una fic-
ció que s’inspira en perso-
natges reals i en uns fets
històrics. Trueta i la seva
família benestant van viu-
re la Guerra Civil espa-
nyola i van ser-ne víctimes
com molts altres ciutadans
de Barcelona. Tot i haver
salvat milers de vides, Jo-
sep Trueta va haver de
marxar a l’exili (estava
amenaçat de mort). Va ser
cridat per Anglaterra de

seguida. Però les tres filles
van haver de sobreviure
durant mesos en un centre
d’internament, fins que fi-
nalment es va reagrupar la
família. El seu viatge d’ur-
gència a Oxford havia de
durar unes poques setma-
nes i es va allargar 30 anys.

Aymar ha tingut el su-
port de les tres filles del
metge. Totes tres van res-
pondre a l’aventura teatral,
per separat, amb un «Oh,
que valenta!» L’autora i
directora va demanar un
cert grau de confiança per
evocar les escenes que po-
drien haver passat, tal i
com les imagina l’acció.
Aymar aventura que les
tres filles, que no han llegit
el guió, tindran sorpreses,

però no per la tesi (la sole-
dat en què es troba i genera
al seu voltant un geni) sinó
per algunes de les escenes
dialogades inspirades en la
correspondència.

La investigació de True-
ta va ser ingent. La seva la-
bor va ser reconeguda amb
distincions per les acadè-
mies de medicina d’arreu.
L’actor Pep Munné, que in-
terpreta el personatge, diu
que hauria haver merescut
el Nobel de Medicina pels
seus descobriments, vitals
en l’època, «però que no ho
va aconseguir perquè al seu
darrere no hi havia cap
país». Munné imagina que
el metge, si no hagués topat
amb una guerra (després
continuaria salvant vides,

gràcies al seu mètode, a la
Segona Guerra Mundial, al
Vietnam i a Corea) hagués
fet una troballa en àmbits
clau com ara el càncer.

El seu retorn també va
ser trist. Va haver de renun-
ciar a la investigació i va
morir fent només consulta.
Per a les seves escenes, Ay-
mar disposa d’una investi-
gadora d’Oxford; d’una
monja amiga de la família
(Roser Batalla); de la dona
(«víctima dels èxits del
metge») (Elena Fortuny),
d’un intel·lectual refugiat
espanyol amb una ideolo-
gia diametralment oposada
(Josep Costa), i d’un perio-
dista que ofereix la mirada
a l’espectador (Pep Pla-
nas).

El TNC presenta un muntatge sobre
la ruïna que envoltava Josep Trueta

«Trueta», d’Àngels Aymar, explica com el famós metge acaba sol i oblidat

Àngels Aymar, a la taula de dissecció de l’antic amfiteatre anatòmic de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. / A. PUIG

● La dramaturga Àngels Aymar va
haver de defensar que el doctor Trueta
podia ser un bon tema teatral. El met-
ge (un cirurgià que va salvar milers de

JORDI BORDES / Barcelona vides amb la creació d’un mètode per
guarir ferides de guerra, que no va te-
nir una vida secreta) pot ser un motiu,
defensa, de perquè la seva passió pro-
fessional va afectar la família. «S’ha-

gués pogut titular Amèlia Trueta», in-
sinuava divendres. El metge, recone-
gut a tot el món, va ser víctima d’un
retorn a l’exili silenciat, havent hagut
d’abandonar la investigació.

● Què va passar quan la
Nora va deixar el seu ho-
me, d’Elfriede Jelinek i di-
rigida per Carme Portace-
li, va ser el millor especta-
cle de la temporada, se-
gons els Premis de la Críti-
ca, que es van entregar ahir
al vespre en un acte al Tea-
tre Lliure. La coproducció
del Teatre Nacional amb el
Centre d’Arts Escèniques
de Reus (CAER) també va
rebre ahir un dels tres pre-
mis d’interpretació feme-
nina (Lluïsa Castell).

El guardó al millor es-
pectacle internacional va
ser per a The brother size,
un muntatge presentat al
Lliure dins del Festival
Grec. També destaca com
a premi especial el muntat-
ge Dido and Eneas, al
TNC, també del Grec.
Com a revelació, es pre-
mia l’actriu Aina Calpe
pel seu treball a Sabates de
taló alt i la creació de Car-
les Santos Brossalobros-
sotdebrossat com a mun-
tatge parateatral. Pel que
fa a musicals, s’ha premiat
Ruddigore o la nissaga
maleïda, una peça d’hu-
mor negre i de petit format
que ha desbancat els títols
més populars i mediàtics.

Pel que fa a direcció
s’ha premiat Carol López
per Germanes, un muntat-
ge de creació estrenat a la
Villarroel i que es reposarà

aquest any. Amparo Fer-
nández també s’ha endut
un dels tres premis a la in-
terpretació femenina per
aquest mateix títol. La crí-
tica va premiar el text de
Lluïsa Cunillé Aprés moi,
le déluge (Després de mi,
el diluvi). Vicky Peña va
rebre el diploma a la inter-
pretació femenina per dos
posades en escena (Ger-
manes i Homebody/Ka-
bul). La producció Tirant
lo Blanc ha rebut el diplo-
ma a la dramatúrgia (Marc
Rosich i Calixto Bieito) i
al vestuari (Mercè Palo-
ma). La Perla 29 ha rebut
dues distincions: gràcies a
la traducció d’El rei Lear
(Joan Sellent) i la interpre-
tació masculina de Lluís
Soler a L’home de la flor a
la boca. Els altres diplo-
mes a la interpretació mas-
culina són per a Pere Ar-
quillué (Soterrani i El si-
lenci del mar) i Marc Ro-
dríguez (La forma de les
coses). Altres distincions
són per l’escenografia per
a Jon Berrondo (Com pot
ser que t’estimi tant, Bos-
cos endins i Yvonne, prin-
cesa de Borgonya) i la il-
luminació per a Lionel
Spycher (Coral romput).
Els crítics de la premsa
van recuperar l’any passat
aquest guardó incorpora-
ran per a l’edició del 2010
el premi a la trajectòria
Gonzalo Pérez de Oleguer.

Els Premis de la Crítica
guardonen «Què va passar

quan la Nora...» com a
millor espectacle
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● La bambola abbando-
nata, un dels espectacles
que es presentaven a prio-
ri com a més interessants
de la programació del pri-
mer semestre d’enguany
del Centre d’Arts Escèni-
ques de Reus (CAER), ha
caigut de la cartellera i, per
tant, no es representarà. El
muntatge és una produc-
ció del Piccolo Teatro di
Milano que havia d’arribar

a Catalunya en coproduc-
ció amb el CAER i que
s’havia de representar al
Teatre Fortuny de l’11 al
14 de juny.

Segons la productora
executiva del projecte, El-
sinor, el Piccolo «també es
veu afectat per la conjun-
tura econòmica actual i és
per això que es retira
d’aquest i d’altres projec-
tes de similar envergadu-
ra», va informar ahir el

CAER en una nota de
premsa. La bambola ab-
bandonata és una drama-
túrgia que Giorgo Strehler
va realitzar per al Piccolo
l’any 1973 a partir de tex-
tos de Bertolt Brecht i Al-
fonso Sastre. L’espectacle
es va recuperar a Itàlia el
2007 amb motiu dels deu
anys de la mort de Streh-
ler, fundador del Piccolo.
En la versió que s’havia
d’estrenar al Fortuny, An-

na Lizaran havia de prota-
gonitzar el muntatge, en el
qual també havien de par-
ticipar un grup d’escolars
de Reus. El CAER està tre-
ballant actualment en la
substitució de l’especta-
cle, que havia de marcar el
final de la primera etapa de
funcionament del centre
escènic reusenc, atès que
havia estat programat pel
seu anterior director artís-
tic, Ferran Madico.

Una coproducció del Piccolo Teatro di
Milano i el CAER cau de la cartellera

N.B. / Reus

● L’actor valencià Sergio
Caballero protagonitzarà
en solitari un muntatge so-
bre tres textos de Harold
Pinter, que tindrà lloc diu-
menge que ve (19.00 h) al
castell de la Selva del
Camp. Sota la direcció de
Francesc Cerro, Caballero
posarà veu a les peces Pai-
satge, Nit i Monòleg, que
al seu dia van traduir de
l’anglès al català Víctor
Batallé i el reusenc Joa-
quim Mallafrè. La repre-
sentació és organitzada
per l’Ajuntament de la
Selva del Camp i s’inscriu
en el cicle de teatre de petit
format que s’organitza al
castell de la població.

Els tres textos que com-
posen Sergio Caballero

diu Harold Pinter seran
introduïts cadascun per un
videomuntatge que ha rea-
litzat Canal Camp TV
–emissora de televisió
amb seu a la Selva– i en el
qual Joaquim Mallafrè
parlarà sobre la significa-
ció de l’obra de Harold
Pinter.

L’escriptor anglès, mort
el desembre passat i autor
de bona part de la drama-
túrgia més important del
segle XX, va ser guardonat
amb el premi Nobel de Li-
teratura l’any 2005. El seu
teatre es caracteritza per la
importància que hi tenen
els diàlegs imprevistos i
uns personatges deixats a
la seva sort que ofereixen
una gran complexitat psi-
cològica.

L’actor Sergio Caballero diu
textos de Harold Pinter al

castell de la Selva
N.B. / La Selva del Camp


