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Cuinatambvocació
El 7 d’abril arriba a Barcelona (Teatre Poliorama) ‘Còmica vida’, una iniciativa de
la companyia Per-Versions amb text de Joan Lluís Bozzo i direcció de Pep Cruz

Teresa Bruna
BARCELONA

Si els ingredients són bons,
el plat surt bé. Però la mà del
cuiner, amb perseverança,
amor i sense presses, el mi-
llora. És la metàfora ideal
per parlar de Còmica vida,
interpretada per uns actors
excel·lents: Pep Cruz, Noël
Olivé i Jordi Coromina, tots
tres encara amb la ressaca
del Natale en casa Cupiello.
És la primera incursió “de
debò” com a autor dramàtic
de Joan Lluís Bozzo, “tot i
que he fet cosetes, ja ho
sabeu”, especifica. El cuiner
director és Pep Cruz, a qui
trobem atrafegat fent-nos el
dinar per a la presentació.
Ensexplicaperquèdinemal
restaurant Indochine i no a
casa seva: l’endemà surt cap
aHanoiperaunboloenoca-
sió del centenari de Miguel
Hernández, organitzat per
l’Institut Cervantes. “Hi re-
cito nou poemes i com a fil
conductor hi poso el disc de
Serrat”,explica.Undelsmo-
tius que els han impulsat a
fer l’obra és que els agrada
molt menjar: “A l’obra es
parla molt de cuina i a la sor-
tida anem sempre a sopar a
les fondes del poble”.

El text parteix del llibre
Còmicatribu(2001),enquè
Bozzo parlava de teatre,
peròsenseintenciódepujar-
ho als escenaris. Cruz conei-
xia el text i li va demanar
dramatitzar-lo per a la com-
panyia Per-Versions, de la
qual formapart iqueté lava-
lentia de fer grans coses de
petit format: “És teatre quí-
micament pur, la millor ma-
nera de viatjar sense grans
costos”, diu Jordi Coromina,
fundador de Per-Versions.

L’argument és àcid, di-
vertit i eficient, perquè té
un cert paral·lelisme amb la
realitat. De fet, fa tres anys
que roda per Catalunya, el
País Valencià i altres punts
de l’Estat, amb producció
per al castellà de Dagoll
Dagom. L’obra comença
quan un famós actor fa el
pregó de la festa major del
poble: “Això ha creat equí-
vocs divertits quan hem
anat a un poble en plena
festa major. La gent es

pensa que en Pep fa el pregó
contractat per l’Ajunta-
ment i no un personatge”,
continua Coromina.

Tot comença perquè un
policia de províncies (l’Eloi)
que fa teatre amateur i està
fascinat pel professional es
poleix l’herència de la mare
en el seu somni: un muntat-
ge amb grans actors. Con-
tacta amb una parella que
estiueja al poble: en Paco,
molt mediàtic perquè surt a
la tele, i la Lara, la seva

dona, una actriu en hores
baixes que té un embolic
amb l’Eloi. Suggereix mun-
tar Fedra per fer de fill i,
així, poder grapejar la mare.

Fer virtut de la necessitat
La companyia va néixer el
2001 i ha fet tres especta-
cles:Per-Versions, sobrepoe-
mes eròtics, Còmica vida
(2007) i aquest any ha por-
tat Top model al Temporada
Alta. Tots de petit format:
“De la necessitat en fas vir-

tut. Posem èmfasi en el ves-
tuari i la il·luminació. Crec
quefemunserveipúblicper-
què tenim un caixet raona-
ble i,comqueelsgrupsgrans
no es poden moure per falta
de pressupost, ho fem nosal-
tres”, continua Coromina.

“Còmica vida ha fet el re-
corregut a la inversa. Arri-
barà a la gran ciutat, Barce-
lona, i hi celebrarà el tercer
aniversari (24 de maig).
Serà, per tant, una estrena
oficiosa”, diu Bozzo. ■

Pep Cruz va cuinar personalment un boníssim pollastre amb gambes de Palamós per a la presentació al restaurant Indochine ■ CHRISTIAN MACHÍO

“Crec que fem
un servei públic
perquè tenim un
caixet raonable
i això ens permet
anar de gira”

Lasarsuelatorna
alteatreRomea

Redacció
BARCELONA

L’Orquestra Simfònica del
Vallès recupera clàssics del
repertori de sarsuela en un
concert sobre aquest gène-
re que se celebrarà del 8 al
12 d’abril al Teatre Romea
de Barcelona. L’orquestra
interpretarà composicions
dels autors més destacats
de la sarsuela, com Chapí,
Chueca, Barbieri, Breton i
Giménez.

Amb el títol La sarsuela
torna a Barcelona-Ro-
mances d’amor, l’Orques-
tra Simfònica del Vallès,
dirigida per Rubén Gime-
no, comptarà amb les veus
dels solistes Beatriz Jimé-
nez i Salvador Carbó. In-
terpretarà temes clàssics
del repertori com El tam-
bor de Granaderos, El bar-
berillo de Lavapiés, Agua,
azucarillos y aguardiente
i La verbena de la Paloma,
entre altres sarsueles. ■
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El Teatre Tantarantana es-
trena divendres La marca
preferida de las hermanas
Clausman, el segon text de
la trilogia que la dramaturga
argentinocatalana Victòria
Szpunbergvaescriuresobre
la dictadura al seu país i
l’exili. La memòria d’una

Ludisia(textradiofònic) iEl
meu avi no va anar a Cuba,
que s’ha pogut veure recent-
ment a la Sala Beckett, com-
pleten el treball amb què
l’autora va respondre a la
beca Iberescena sobre la fra-
gilitat de la memòria.

Szpunberg explica la his-
tòria que van viure els seus
pares i moltes altres famíli-
es a través del joc de dues

germanes que, per l’edat, no
en són del tot conscients:
“Elles viuen a la Catalunya
dels 90, una època de boom
econòmic en què es contem-
pla la caiguda del Mur de
Berlín i d’una certa ideolo-
gia d’esquerres. No van
viure l’horror perquè eren
massa petites i juguen a imi-
tar els seus pares, com els
nens petits”, diu l’autora.

El càsting ha estat difícil,
perquè calien dues actrius
capaces de transmetre una
desestructuració psicològi-
ca i sentimental i una situa-
ció econòmica límit, des de
la veritat, amb humor, ener-
gia i innocència. Maria Ro-
dríguez, de 23 anys, i Diana
Torné, de 20, han estat tota
una troballa. Glòria Balañà
n’ha assumit la direcció.

“És una obra dura en
forma lúdica, que parla de la
relacióentre lesduesgerma-
nes: Sara, la gran, que ha de
cuidar la mare, i Valen, que
és a l’edat de les marques,
lesfestes ielsnòvios.Lagent
que ara té entre 30 i 40 anys
hi veurà molts referents”,
diu Szpunberg. ■


