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Jordi Coca presenta un muntatge
de doble dramatúrgia a la Muntaner

‘INTERIOR ANGLÈS’, PER NOMÉS QUATRE EUROS

El Club del Lector organitza la preestrena de la pel.lícula dimarts

Verhoeven torna al cine
holandès amb ‘El libro negro’

UN LLARGMETRATGE AMBIENTAT A L’ALEMANYA NAZI

33 Sansa i Chamalanch.

33 Carice van Houten i Sebastian Koch (darrere), en un fotograma de la pel.lícula.
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El neerlandès Paul Verhoeven va
saltar a la fama internacional des-
prés de dirigir llargmetratges com
Robocop, Desafiament total i Instint
bàsic. Però el cineasta havia estre-
nat prèviament diverses joies du-
rant la seva etapa inicial als Països
Baixos, entre les quals brillava amb
llum pròpia El cuarto hombre. Ara
Verhoeven torna a treballar a Ho-
landa i amb actors del seu país. El
resultat: El libro negro, una història
d’amor, intriga i violència ambien-
tada en la lluita contra l’ocupació
nazi a Holanda.

Una bella cantant jueva (inter-
pretada per Carice van Houten)
perd la seva família i s’integra a la
resistència. La seva missió serà in-
filtrar-se al quarter general nazi. La

noia utilitzarà un pseudònim per es-
tablir una relació amb l’oficial ale-
many Ludwig Müntze (Sebastian
Koch), cap dels serveis de seguretat
del Reich, i home de molta humani-
tat, cosa que el manté allunyat de
les atrocitats que cometen els seus
companys.

La història d’El libro negro està ba-
sada en fets reals i significa un dels
grans projectes de la vida del realit-
zador. No en va va trigar 20 anys a
escriure’n el guió, juntament amb
Gerard Soeteman.

Paul Verhoeven i Carice van Hou-
ten van ser reconeguts com a millor
director i millor actriu en l’últim
festival de cine dels Països Baixos. A
més, la pel.lícula va figurar entre les
nominades als BAFTA a la millor cin-

ta de parla no anglesa i ha estat se-
leccionada per Holanda per com-
petir per l’Oscar.

El Club del Lector d’EL PERIÓDI-
CO organitza la preestrena d’El li-
bro negro, dimarts que ve, 30 de ge-
ner, a les 22.30 hores, al cine Co-
media. Els titulars de la targeta de
soci poden participar en el sorteig
de 390 invitacions (195 de dobles)
trucant al telèfon 806.11.77.02 o
enviant un SMS al 5522 amb la pa-
raula Club2 (espai) i el nom com-
plet, fins a les dotze d’aquesta mit-
janit. A l’instant sabran si han re-
sultat afortunats. Les localitats es
recolliran els dies 29 i 30 de gener
a La Botiga (Bailèn, 86), de 9.30 a 14
i de 16 a 18 hores, presentant la
targeta del Club i el DNI.

Interior anglès, la nova obra de Jordi
Coca, és una doble història prota-
gonitzada per Carme Sansa i Mi-
reia Chamalanch en què, per un
costat, una mare i una filla mante-
nen una acalorada discussió poc
després de la mort del pare i marit.
No s’aguanten, però en el fons, es-
tan fetes l’una per l’altra.

Per un altre costat, el segon ni-
vell del muntatge revela que, en
realitat, la mare i la filla són els
personatges d’una obra interpre-
tats per dues actrius. I aquestes ac-
trius van interrompent la repre-
sentació per perfilar matisos i ento-
nacions dels seus diàlegs. La intèr-
pret madura (Sansa) és la producto-
ra de l’obra i s’entossudeix a impo-

sar els seus criteris en l’assaig.
Aquesta actitud, afegida a la com-
plexa relació personal que mante-
nen, provocarà la tensió en l’am-
bient i en els espectadors de la Sala
Muntaner.

q LA FUNCIÓ DEL CLUB
Els titulars de la targeta de soci del
Club del Lector poden disfrutar de
l’obra Interior Anglès pel reduït
preu de quatre euros, el divendres
dia 2 de febrer a les nou del vespre,
al renovat espai del carrer Munta-
ner. Els interessats que es volen be-
neficiar de la proposta han de tru-
car al telèfon 902.10.40.14 (Tel-En-
trada), i a l’instant se’ls indicarà si
han aconseguit l’opció de compra.
L’oferta està limitada a un total de
124 localitats i a un màxim de
dues per targeta de soci. Les despe-
ses de gestió no estan incloses en
l’import indicat.

DIUMENGE
28 DE GENER DEL 2007 63el Periódicoespectaclesexit 

exit

CRÍTICA DE DANSAb

‘MUR’, més enllà de les barreres

COMPANYIA Thomas Noone Dance
COREOGRAFIA Thomas Noone
MÚSICA Pedro Navarrete
ESCENOGRAFIA David Jiménez
LOCAL Mercat de les Flors

33 Un detall de la funció.

CRÍTICA DE TEATREb

‘LÚCID’, una teràpia alternativa

AUTOR I DIRECTOR Rafael
Spregelburd INTÈRPRETS Oriol
Guinart, Cristina Cervià, Meritxell
Yanes i David Planas
TEATRE Sala Beckett

Mur és una obra que consolida la
trajectòria de Thomas Noone.
Una carrera que ja des dels inicis
apuntava un treball interessant,
digne i exigent, i que compta
amb valors que han merescut
més d’un premi en certàmens de
prestigi. Després d’introduir-se al
nostre país amb algunes obres de
petit format, el coreògraf britànic
fa ara un salt endavant i presenta
un muntatge de més dimen-
sions, tant en el nombre de balla-
rins com en el disseny de l’espai
escènic i musical.

Però aquesta projecció ascen-
dent no trenca gens el vincle amb
les propostes anteriors; Mur re-
flecteix el treball d’un creador jo-
ve que es va establint gràcies a sa-
ber molt bé cap on va i quins són
els mitjans de què disposa per po-
der construir les seves propostes
artístiques.

La lectura d’uns textos de Sa-
muel Beckett ha empès Thomas
Noone a crear una obra que parla
sobre la incomunicació, sobre les
barreres que dificulten les rela-
cions entre les persones; murs
que s’eleven per delimitar espais
tant físics com emocionals, tàpies
que generen atmosferes asfi-
xiants difícils de penetrar. El que
hi ha més enllà del mur posa en
marxa els impulsos dels éssers
que l’envolten. Palpar l’altra cara
de la muralla incita a investigar i
a relacionar-se.

Mur està construïda amb
un moviment sec i tenaç, un
llenguatge apropiat per a un
ambient d’asfíxia i tensió. Una
atmosfera espessa en què esde-
venen diàlegs plens de barre-
res i enfrontaments implaca-
bles. Noone s’allunya de les
tendències de dansa teatre a
favor d’un llenguatge alta-
ment coreogràfic, i obté com a
resultat una obra intensa de
moviment i plàstica però que,
malgrat la seva solidesa i la se-
va honestedat, pateix d’una
excessiva linealitat.

Els sis intèrprets s’ajusten a
les exigències coreogràfiques i
la partitura de Pedro Navarre-
te realça amb fermesa el gest i
estimula atmosferes inquie-
tants. L’encertada escenografia
de David Jiménez hi aporta
un ambient escènic polivalent
que atrapa i suggereix.<
MONTSE G. OTZET

Al pot petit hi ha la bona confitu-
ra, afirma la dita popular. I amb
raó. Modestament, però sense
complexos, les sales petites conti-
nuen demostrant que, artística-
ment, poden competir amb les se-
ves poderoses germanes grans i
fins i tot donar-los una bona lliçó.
Una prova d’això la trobem a la
Beckett, on Rafael Spregelburd
presenta el seu clarivident Lúcid,
una divertida i magnètica peça
concebuda com una sofisticada
trampa amb què l’hàbil caçador
de catàstrofes pretén (i ho aconse-
gueix) obtenir la incauta presa, o
sigui l’espectador.

Representant de la nova dra-
matúrgia argentina, Spregelburd
proposa noves formes narratives
que posen de manifest la confusa
percepció que tenim de la reali-
tat. Esbojarrada i divertidament
cruel, Lúcid és una intel.ligent i
original manera de jugar amb
l’ambigüitat espaciotemporal a

partir d’una història rocambo-
lesca que reflecteix la frag-
mentació de la ment davant
determinats fets o situacions, i
mostra les seqüeles d’una so-
cietat desequilibrada i absolu-
tament desestructurada.

La complexitat estructural
obliga a fer freqüents canvis
de registre que han de revelar
les diferents cares d’aquest
somni lúcid que el jove Lluc
tant anhela controlar. Un ob-
jectiu que aconsegueixen cla-
rament els quatre intèrprets:
David Planas (Darío, el tennis-
ta i atribolat cambrer de La
Pierrade), Meritxell Yanes (in-
trèpida doneta dels nostres
dies), Oriol Guinart (divertidís-
sim Lluc, addicte a la teràpia
des que va voler morir i no el
van deixar) i Cristina Cervià
(que broda el paper d’una atri-
bolada mare de família).

S’entenen així les efusives
ovacions que cada nit omplen
la sala de Gràcia. El que no
s’entén és que no hi hagi una
pròrroga –aquí o on sigui– que
li permeti al muntatge viure el
temps que es mereix.<
NÚRIA SÀBAT


