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• Habitatges de Protecció Oficial  
en règim concertat

• 3 hab. Pàrquing + traster 
inclosos en el preu

• Acabats de 1a qualitat

• Des de 170.300 € + IVA

• Ubicació: C/ Llevadores

LLAR UNIÓ CATALONIA, SCCL 
(Fase Salt)

Informació i venda:
606911758 / 936011078

HABITATGES 
SECTOR MAS MASÓ 
DAVANT HOSPITAL 
SANTA CATERINA

PUBLICITAT

SSeettmmaannaa  SSaannttaa  22001100

Dimarts sant, 29 de març, i
dijous sant, 1 d’abril
A les 8 del vespre

Grup Proscenium 
en lectura dramatitzada:

ASSASSINAT
A LA

CATEDRAL
de T.S. Eliot 

La lluita entre els poders de 
l’Església i de l’Estat.

Entrada lliure 
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LA PLANETA

eia l’escriptor Josep Pla
que la majoria de les
transformacions huma-

nes són més aviat glacials, no pas
volcàniques. Veure una obra de
teatre és sempre un afer públic,
subjecte a la dinàmica de grup.
En aquest cas el grup era escàs i
la seva dinàmica podríem defi-
nir-la com a molt ben predispo-
sada, amable i agraïda. La gent,
ho reconec, és bona.

Captius és l’espectacle que
oferia, divendres i dissabte, la
magnífica sala La Planeta, un ar-
tefacte escènic de la Companyia
d’Anna Roca que basa la seva
animació en uns quants relats de
Joan Barril. Ignoro els motius o
l’interès que ningú pugui tenir a
representar les pensades
d’aquest home. Anècdota i su-
perfluïtat. El fet és que no ajuden
gens a confegir-ne una drama-
túrgia dinàmica i distreta, a mida
per passar l’estona, que és al que
aspiraria això. Són historietes
basades en la sorpresa del gir fi-

D

nal, estupor que, de fet, no s’aca-
ba de produir mai, ja que són
d’una total evidència. Amb un
fons com aquest poca cosa es pot
fer, el desemparament és agònic.

La posada en escena dibuixa
una cambra blanca amb un fons
en perspectiva que redueix l’es-
pai i amplifica les figures huma-
nes, donant una sensació gegan-
tina als intèrprets. Hi ha dues
portes, a banda i banda, i un espai

negre al fons per on desaparèixer
o aparèixer, segons convingui, i
una mena de caixó al mig. Tot té
un aire blanquinós i celestial que
contrasta amb la varietat acolori-
da dels focus, segons passen
avall les narracions contades. La
dramatúrgia parteix del relat
Camp minat: una dona, Dolores
Conte, reclosa en una cambra,
per matar la monotonia del
temps, comença a explicar con-

tes als seus captors, a les formi-
gues i escarabats. A partir d’això
una dotzena de petites historietes
urbanes que desfilen davant l’es-
pectador: l’atzar, la memòria,
l’èxit, l’engany amorós, la
mort..., totes amb brometa final i
moralitat. A mi em sembla que
no es pot tractar l’espectador
d’aquesta manera.

Anna Roca i Robert González
pateixen la inconsistència del
text, el seu esforç és tan enorme
com insuficient, hi falta ritme,
els moviments són artificiosos,
no hi ha naturalitat, de fet no n’hi
pot haver. L’humor requereix
dosis d’indulgència, tanmateix
la veu en off, un recurs fastigue-
jant que acaba d’ensopir el
temps. És un espectacle forçada-
ment difícil per als actors, no és
fàcil combinar diverses formes
dramatúrgiques, justament per
no caure en la monotonia de la
repetició. Aquest és el to, no diré
més: «... I després cadascun
d’ells s’emportava un tros de
conte per posar-lo sota el coixí i
fer que noves imaginacions sor-
tissin per la finestra cap a un món
possible. Per això serveixen els
contes: per deixar-los fondre a la
boca com caramels i per creure
que podem ser allà on mai po-
drem anar. Però un dia la televi-
sió va arribar...» Barril dixit!

JOAQUIM ARMENGOL

teatre | «captius»

«Barrilades»
� Textos: Joan Barril.

Adaptació i direcció: Josep
Maria Miró.
Interpretació: Anna Roca i
Robert González.
Lloc i dia: Sala La Planeta, 27
de març del 2010.

Robert González, en una escena de Captius. / CIA. ANNA ROCA

● Llançà. L’estudiant
d’història Carles Cha-
cón presentarà dime-
cres (20 h) a la Casa
Estudi Martínez Lo-
zano la ruta Desco-
berta del Patrimoni
de Llançà, basada en
el seu treball de fi de
carrera, en què ha in-
ventariat els 15 ele-
ments de més interès
cultural i patrimonial
de la vila. / EL PUNT

LLANÇÀ
Presenten una ruta
patrimonial


