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inclinat al relat del rescat
d’un suïcida potencial.

De tota manera, Kem-
pinski avantposa l’eficàcia
del text al servei dels intèr-
prets a qualsevol altra con-
sideració. Un artefacte per-
què una bona actriu i un
bon actor exhibeixin el mi-
llor d’ells sense els trucs
d’un mal dramaturg. Magda
Puyo s’apunta a la claredat
dramàtica i construeix una

llista Jacqueline du Pré, di-
agnosticada d’esclerosi
múltiple. Quan Kempinski
estrena el 1980 aquesta
peça, Du Pré és a l’equa-
dor del seu declivi físic.
Com destaca la crítica bri-
tànica, és important situar
l’obra en un moment en
què l’eutanàsia activa no
forma part del debat soci-
al. Qüestió que l’autor ex-
clou del seu discurs, més

Duet per a una sola veu
De Tom Kempinski.
Teatre Romea, 19 d’abril.

Violinista en una pri-
mera fase de l’escle-
rosi múltiple visita

un psiquiatra. Aquesta és
la situació que planteja
Tom Kempinski a Duet per
a una sola veu (Duet for
one). Podria ser un episodi
inspirat en la vida de la ce-

Crítica teatre

Al servei dels actors

JuanCarlosOlivares direcció sense artificis, ex-
cepte la memòria musical
de la protagonista represen-
tada per una violinista.

Un guarniment que no in-
terfereix en la intensitat in-
terpretativa d’Àngels Bassas
i Mingo Ràfols. Ràfols ha de
mantenir el duel amb la fer-
ma actitud d’un sparring da-
vant una púgil que usa la
seva ràbia com a punys. És
tan bo en els seus silencis
com en els moments de lluï-
ment que li ofereix l’autor.
Bassas ha trobat un perso-
natge repte que treu el mi-
llor de si mateixa. Una opor-
tunitat que aprofita a fons
amb gran control sobre els
perills que l’assetgen.

El cantant bisbalenc
explora el cantó
fosc de les relacions
a ‘Temps de zel’

Andreu Gomila
BARCELONA

Després de parlar dels epi-
sodis més atractius de la
vida en parella a Entre mil
vidres trencats (2006) i
M’agrada sentir el que tu
sents (2008), Miquel Abras
s’enfronta als conflictes, les
infidelitats, les pors, a
Temps de zel (Música Glo-
bal), un disc de maduresa
d’aquest bisbalenc de 32
anys que diu que està “molt
bé esperant la tercera cria-
tura”. Això no obstant, els
dotze temes del nou àlbum
són plens de situacions des-
esperades, d’homes i dones
que trenquen dramàtica-
ment. “Volia fer cançons de
reflexió, temes més tristos,
lluny de l’optimisme dels
discos anteriors”, confessa.

Abras també fa gala
d’un discurs musical més
contundent. “He simplifi-
cat els arranjaments: volí-

em sonar igual que el di-
recte”, indica. El cantant
té la sort de comptar amb
una veu inigualable en el
panorama rocker català.
No debades, diu que se
sent proper a Joe Cocker i
Bruce Springsteen, és a
dir, a solistes que no fan
cançó, sinó rock’n’roll pur
i dur. Un fenomen que,
potser a banda de l’Adrià
Puntí d’una certa època,
ningú no ha explorat aquí.

Una veu que afina
Abras assumeix tots els
riscos de la seva banda i
deixa clar que mai no ha
volgut refugiar-se rere el
nom d’un grup. De fet, ell
escriu les cançons i la mú-
sica. “Sóc cantautor, no
pas un simple intèrpret”,
assenyala. “I com que la
meva veu afina les notes,
sembla que m’hagi d’ama-
gar”, afegeix.

El 15 de maig, Abras
presentarà aquest Temps
de zel a Luz de Gas dins el
Festival de Guitarra de
Barcelona. En directe
podem dir que la seva pro-
posta guanya. I molt. ■

Miquel
Abras,final
delatrilogia

El bisbalenc Miquel Abras presentarà el nou disc el 15 de
maig a la sala Luz de Gas ■ MARTA PICH

Festí ‘furero’
Quin animal co-
mestible té l’ADN
més semblant al de
l’ésser humà? Pep
Gatell no va voler
desvelar-ho ahir,
però si ho busqueu,
sabreu quin serà el
component bàsic

del menjar que La Fura dels Baus
servirà a 30 dels membres del pú-
blic de la seva nova producció, Titus
Andrónicus, de Shakespeare. Res
més adequat, ja que en escena es
representa un acte de canibalisme i,
a més, l’obra culmina amb una gran
matança. “Volem que els assistents
comparteixin amb nosaltres les con-
tradiccions que es mostren: valors
humans i part animal, la festa major
d’un àpat i la crueltat de violar o ta-
llar les mans a Lavinia”, explicava el
director de La Fura ahir al grup de
periodistes que vam poder fer un
tast del que a partir del 7 de maig es
veurà a Sant Sebastià.

No tots eren reporters de teatre,
també n’hi havia d’especialitzats en
gastronomia, perquè l’encarregat
de transmetre a través dels plats
“impulsos brutals” era tot un pri-
mera espasa de la cuina d’avant-
guarda: Andoni Luis Aduriz. “Ens
agrada molt el que fa al seu restau-
rant Mugaritz, perquè nosaltres im-
pactem amb la força, però ell ho fa
amb delicadesa, ens ensenya a xiu-
xiuejar”, apuntava Gatell davant
d’un platillo de cargols de terra
amb closca feta de mannitol i unes
crestes de gall molt meloses.

“Hem estat set mesos investigant
la cuina romana amb receptaris an-
tics, i hem descobert que els agra-
daven molt les petites delicadeses.
També fem servir els productes de
manera metafòrica: el sucre, la
sal...”, comentava ahir el xef al
Cubic de Viladecans, feliç de poder
dur la cuina més enllà del que és
l’acte de menjar. Aduriz, conceptu-
al, creatiu i experimental al màxim,
busca “no vendre menjar, sinó ex-
periències”, i Titus Andrónicus li ha
permès “fer coses que no puc fer al
meu restaurant”. Un restaurant que
es va cremar fa quatre mesos, però
que reobre al mes de juny i ja va ple

de reserves. “Estic content. Hem
treballat molt dur, però ens entre-
guem en tot el que fem, amb un
responsable al capdavant que tira
de tot”. Aquest delegat al món de
La Fura ha estat Javier Bergara,
l’encarregat que la personalitat de
Mugaritz encaixi dins el llenguatge
del grup teatral, que recorre a
grans estructures de ferro que es
mouen i a quatre grans pantalles
que encerclen l’escenari i el públic.

Als vídeos també hi ha moments
gastronòmics, ja que es vol que l’ex-
periència sigui global, que incorpori
els cinc sentits amb aromes, sons,
imatges, gust... De sobte, Saturnino
t’entrega un sobre amb peres endol-
cides per demanar el teu vot o uns
enormes grans de raïm grocs criden
l’atenció a les pantalles, mentre la
germana de Titus, Lavinia, es menja
els seus, sinònim de les llàgrimes
que deixa anar. “Ens feia gràcia que

fossin fruit de les vinyes on va passar
la batalla que relata l’obra, però era
molt complicat”, apuntava Aduriz.
“No hi fa res, encara que siguin de
Xile, segur que a sota hi ha algun ca-
dàver”, replicava Gatell, conscient
que ha triat l’obra més sagnant i sal-
vatge de tota la producció de Sha-
kespeare: “Ens agrada perquè és la
primera tragèdia i ja hi trobes tot el
Shakespeare que vindrà després, tot
és superlatiu, blanc o negre, hi ha
venjança, perdó, odi, amor...” .

El text original ha quedat reduït a
33 pàgines, perquè La Fura ha volgut
“captar l’essència i evitar la retòrica
poètica perquè el públic no es perdi”.
Ara bé, que ningú pensi que va al tea-
tre a sopar estirat en un triclinium.
Aquí mana la performance, el sotrac
emocional global. Primer serà a Sant
Sebastià –els coproductors són
d’allà–, a la Tabakalera, i després hi
haurà gira. Bon profit. O no. ■
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Titus Andrónicus. Cubic (Viladecans). 20 d’abril FOTO: ACN


