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Llibres
d’avui
La família del
meu pare
Lolita Bosch
La investigació minuciosa
de tots els secrets que
havia callat la família per-
met a Lolita Bosch recrear
amb mestria i amor tot el
que s’amagava a les calai-
xeres tancades de la nis-
saga i retratar l’atmosfera
vital de la postguerra. I
tot, amb un llenguatge
viu, original i sorprenent.
(ED. EMPÚRIES. 17€)

Noi, ¿has vist
la mare...
Julià de Jòdar
La mare com a eix de la
maldat humana: és el que
es desprèn de les reflexi-
ons del narrador de la
novel·la, que grata en els
seus records totes les ma-
leses físiques i psíquiques
que ha sofert per accions
del cervell i el ventre que
el va parir. Llenguatge
breu, directe, descarnat.
(EDITORIAL PROA. 17€)

Art breu
Àngel Terron
“El plaer és una reacció
química”, canta el poeta,
que construeix lírica amb
els materials i transforma-
cions de la professió. Anto-
logia de l’obra del bard ma-
llorquí en què la majoria de
poemes sorgeixen de la
química, amb continguts
profundament humans i un
llenguatge reeixit.
(ED. DEL SALOBRE. 11€)

Esquizo
Ricard Ruiz
Desestigmatitzar l’esqui-
zofrènia. Aquest és l’ob-
jectiu d’un volum que
dóna la veu als malalts. El
desemparament de molts
malalts d’esquizofrènia
contrasta amb el fet que
una tercera part dels afec-
tats es recuperaran sense
seqüeles. Un llibre d’espe-
rança.
(ED. LA CAMPANA. 15€)

Aiguafang
Joan-Lluís Lluís
La vida d’un assassí, un
esclau i una rodamón
s’entrellacen en una Bar-
celona decadent, deprimi-
da per una pluja constant
d’aiguafang. Faula ambici-
osa sobre la decadència
humana, social i col·lecti-
va, que perd força en des-
criure una ciutat futura
més propera al món de les
cavernes.
(ED. LA MAGRANA. 16€)

La fada de les
engrunes
Charles Nodier
La literatura fantàstica va
anar ben lligada al Ro-
manticisme. La novel·la
del francès Charles Nodi-
er, poc coneguda encara
ara, va saber unir el món
dels somnis, les aparen-
ces i les il·lusions amb la
quotidianitat. És un encert
apropar un autor de fa
200 anys als lectors d’ara.
(EDICIONS DE 1984. 17.50€)

Jordi
Capdevila

LitaClaveres
‘despulla’delaMaña
L’actriu es deixa
dirigir a la Muntaner
per Boris Rotenstein
a ‘Contra el espejo’

Marta Porter
BARCELONA

Va ser una de les grans es-
trelles del music-hall quan
el Paral·lel era l’epicentre
de les nits barcelonines.
Ara interpreta María Ro-
mero, una famosa actriu de
music-hall retirada. Boris
Rotenstein no vol desvelar
l’argument de l’obra que ha
escrit Damián Ruiz i que

avui s’estrena a la Sala
Muntaner, amb Lita Claver
de protagonista en un tête-
à-tête amb Aleix Rengel
Meca i Jordy Sánchez, que
s’alternen en el paper.

“No havia fet mai res tan
difícil a la meva vida –asse-
gura la Maña–. M’he sentit
totalment en pilotes, com
un bebè en bolquers a qui
han ensenyat a parlar, a
agafar la mà... Hi ha hagut
assajos en què he acabat
plorant”, cosa no gaire es-
tranya si es té en compte
que Rotenstein té per cos-
tum assajar fent que el text
sorgeixi a base d’improvi-

sar. “El dia de l’estrena els
regalo el text”, afirma di-
vertit, i Aleix Rangel, que ja
ha treballat amb ell en
nombroses ocasions, ho
corrobora. Clavé assegura
que no està acostumada a
“no sortir-me del guió i a
estar dirigida a cada pas, jo
he estat autodidacta”.

Musa de la Transició
La musa de la Transició es
confessa “bastant valenta
a la meva feina” quan re-
corda que va ser “la prime-
ra artista del Paral·lel que
es va atrevir a dirigir-se di-
rectament als espectadors
quan estava prohibit. Per
això vaig rebre amenaces.
Quan va morir Franco sor-
tia de vídua i deia Si el
abuelo levantara la cabe-
za...”. Una valentia que
torna a demostrar ara, can-
viant de gènere i afirmant
que “només vull complir
amb dignitat el que se m’ha
encomanat”. ■

Lita Claver s’enfronta a un text
dramàtic ■ M. ÀNGELS TORRES

TotassajantCarrion

ElTNCrecupera‘LadamadeReus’,obrad’unautor
desconegutacausadel’exili idirigidaperRamonSimó

Andreu Gomila
BARCELONA

¿Algú se’n recordad’Ambro-
si Carrion, un home que
abans de la Guerra Civil ha-
via dirigit al Liceu i estrenat
al Romea, havia estat com-
pany d’Adrià Gual, crític de
La Nau de Rovira i Virgili i
funcionari de la Generalitat
en guerra? Doncs sembla
que són pocs els que en sa-
ben res, d’aquest barceloní
nascut el 1888 i mort a Cor-
nellà de Conflent el 1973,
autor de moltes peces tea-
trals,comLadamadeReus,

que el TNC, gràcies al seu di-
rector Sergi Belbel, estrena
demà.Estractad’untextes-
crit el 1949 a l’exili i que
adapta la rondalla popular,
la història d’un país ocupat
en el qual l’ocupant intenta
seduir una dona resistent.

Ramon Simó, el director
delmuntatge,hadecidit tre-
ballar damunt del text i em-
bolcallar-lo amb una drama-
túrgia amb l’objectiu que el
públicconeguialhora l’autor
i l’obra. Així, els actors, capi-
tanejats per Manel Barceló
(Capitel·lo, ocupant) i Maria
Molins (Dama de Reus, re-

sistent), interpretaran els
personatges de la peça de
Carrion com si l’estiguessin
assajant. Simó l’ha situada
en un teatre en ruïnes de fi-
nals dels 40, on una compa-
nyia es disposa a assajar La
dama de Reus. Un clar ho-
menatge a tots els catalans
que, clandestinament, des
d’Espriu fins a Brossa, per
exemple, estrenaven les
sevesobresendomicilispar-
ticulars. “Hihaunaèpocade
la nostra cultura en què so-
breviviaalsmenjadorsdeles
cases”, recorda Belbel.

Simó, que ja coneixia la

peça gràcies a Jordi Coca,
assegura que l’ha tractada
“com qualsevol altra”. I
prova d’això és el treball fet
al seu voltant i la música en-
carregada a Joan Alavedra.
La història que explica Car-
rionnoesdesenvoluparàex-
actament com a la rondalla:
la Guerra Civil i l’exili hi
seranpresents. “Carriondiu
coses moltgruixudes”,avisa
Simó, que ha conservat el
vers decasíl·lab de l’original.
Molins promet una història
d’un amor “estrany que co-
mença a hòsties i continua a
hòsties fins al final”. ■

Maria Molins i Manel Barceló protagonitzen aquesta obra d’Ambrosi Carrion escrita el 1949 a París ■ DAVID RUANO


