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CULTURA 16 NOU9EL

CRÍTICA DE TEATRE

Quatre per Quatre s’enfronta a ‘Miracle a la casa negra’, la complexa obra de Milan Uhde

Gran metàfora, difícil digestió

‘Miracle a la casa negra’, de 
Milan Uhde. Companyia Qua-
tre per Quatre. Dir.: Dusan 
Tomic. Teatre de Ponent 
de Granollers. Dijous, 9 de 
desembre.

Granollers

J.B.

De la lectura dramatitzada 
al muntatge teatral complet. 
Un any després de l’emo-
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Els actors de Quatre per Quatre van demostrar un cop més que la línia entre el teatre professional i el no professional sovint és molt fina

cionant acte que va perme-
tre descobrir al públic de 
Granollers l’autor txec Milan 
Uhde, s’ha estrenat al Teatre 
de Ponent Miracle a la casa 
negra, una de les seves dar-
reres obres, considerada un 
dels millors textos del teatre 
txec contemporani. I un cop 
més, la representació ha 
comptat amb la presència del 
dramaturg i exministre txec 
de Cultura, agraït i emocio-

nat. Els actors de la compa-
nyia Quatre per Quatre, diri-
gits per Dusan Tomic, s’han 
enfrontat de nou al repte de 
representar un text complex 
i demostren un cop més que 
sovint la línia entre el teatre 
professional i el no professi-
onal és molt fina.

La casa, com a metàfora 
del país. Les relacions dins 
d’una família, com a reflex 
de la història recent. La tra-

gicomèdia Miracle a la casa 
negra no és una obra fàcil 
de digerir ni de representar. 
Farcida de metàfores i mis-
satges ocults, converteix el 
retrobament d’una família i 
les seves misèries i rancors 
en un colpidor retrat de les 
dramàtiques conseqüències 
dels règims totalitaris i la 
lluita per la llibertat. Cada 
diàleg, cada comportament 
i fins i tot els silencis tenen 

una raó de ser i confereixen 
una densitat al relat que difi-
culta tant la direcció com les 
interpretacions. Les velles 
canonades i una clau de pas, 
presents durant tot el relat, 
encapçalen el simbolisme 
d’una casa vella i ruïnosa, 
en la qual l’aigua té tants 
problemes per fluir com la 
comunicació i la sinceritat 
entre els membres de la 
família.

El resultat és una 
funció que es viu 
amb intensitat 

Més enllà de l’impecable 
treball de Romana Predlova 
amb el vestuari, ajustat, i 
l’escenografia, detallista i 
creïble, o l’ajustat i a estones 
íntim disseny de llums de 
Marc Martín, el muntatge 
del Teatre de Ponent no pot 
fugir dels dos elements que 
sustenten Miracle a la casa 
negra: el text i les interpreta-
cions. Es nota en la direcció 
de Dusan Tomic la voluntat 
de modular el ritme i els 
silencis entre diàlegs i de tro-
bar el punt just entre densi-
tat i fluïdesa. També hi ha en 
les interpretacions un gran 
esforç per trobar l’equilibri 
entre el dramatisme creïble i 
l’humor fi i a estones surre-
alista. 

I el resultat de tot plegat 
és una funció que, tot i l’es-
forç que demana al públic 
per entendre i seguir totes i 
cadascuna de les metàfores, 
es viu amb intensitat i la 
sensació d’estar veient una 
obra majúscula, més propera 
als grans clàssics que no pas 
a una tragicomèdia a l’ús. Un 
treball de mèrit per una gran 
obra.

L’església de Sant Esteve 
s’omple de cant coral

Granollers

L’església de Sant Esteve de 
Granollers es va omplir diumenge a 

la tarda de cant coral amb motiu de la 
26a Trobada de Corals. Les tres corals 
de la parròquia –Sol Ixent, Albada i 
Sol Rogenc– van estar acompanyades 
per altres formacions de Granollers, 
Sabadell, la Garriga i Barcelona.
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Canovelles respon a la trobada 
de corals

Canovelles

El teatre Can Palots de Canovelles 
es va omplir dissabte a la tarda amb 

motiu de la trobada de corals, que va 
reunir sis grups locals. Cada coral va 
interpretar entre tres i cinc temes, 
alguns nadalencs com Ara ve Nadal o 
Campanes de Nadal. A la foto, la Coral 
del Casal de la Gent Gran.
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