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L’actor, direc-
tor i autor de
la Cellera de
Ter, Xavier
Pujolràs, pre-

senta avui (21 h), a l’Audi-
tori de La Mercè, la peça de
suspens i humor Conse-
qüències del pim pam, que
va obrir la temporada de la
Sala Muntaner de Barcelo-
na, que coprodueix l’es-
pectacle juntament amb
Microgènia, companyia
integrada pel mateix Pu-
jolràs i les actrius Lina
Lambert i Montse Esteve.
Tots tres intèrprets com-
pleten el repartiment
d’aquest espectacle, escrit
i dirigit per Pujolràs, amb
l’ajudantia de direcció a
càrrec Josep Maria Miró.

Ja és un clàssic en les
peces de Pujolràs el fet que
no es puguin revelar gaires
coses de la trama, ja que és
un autor que es deleix per
crear expectatives en el
públic, pels girs argumen-
tals, i Conseqüències del
pim pam no és aliena a
aquesta tendència. L’obra
explica la història d’una, la
Berta i l’Ignasi, que viuen a

la muntanya una mica
apartats de la civilització, i
que esperen una visita
molt important. També
esperen la Laura, una poli-
cia rural que ha vingut
amb un propòsit molt con-
cret. Malgrat tot, cap dels
tres protagonistes no s’es-
pera com acabarà la nit:
descobrint les imprevisi-
bles Conseqüències del

pim pam. Es tracta d’una
comèdia d’intriga, a l’estil
d’un capítol de La dimen-
sió desconeguda, però es-
quitxada d’humorades, a
l’estil d’altres peces com
L’última habitació o El
despatx, però incorpo-
rant-hi la comicitat d’Alo-
pexidin, totes tres peces
escrites pel mateix Xavier
Pujolràs. ■

Xavier Pujolràs arriba a Temporada Alta amb
‘Conseqüències del pim pam’, estrenada a Barcelona

Comèdia de
suspens rural
Dani Chicano
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Imatge promocional de l’espectacle ‘Conseqüències del pim pam’ ■ ANI HAKERET

Es tracta d’una
comèdia
d’intriga, de
l’estil d’un capítol
de ‘La dimensió
desconeguda’

Per mà de Ro-
sa Sardà,
Temporada
Alta convida
avui (21 h) el

públic, al Teatre de Salt, a
fer un recorregut per
l’obra de l’escriptor i poeta
barceloní Josep Maria de
Sagarra: Sagarra dit per
Rosa Maria Sardà. L’ac-
triu i directora catalana,
acompanyada per Mercè
Pons i Rosa Vila, llegeixen
Sagarra en un ambient
que evoca una Barcelona
de fa algunes dècades, la
mateixa Barcelona de Sa-
garra. Carme Cané, que
també ha intervingut en la
tria dels textos, va afir-
mar, en la presentació de
l’espectacle, que era alar-
mant comprovar com, cin-
quanta anys després de la
mort de Sagarra, la seva

lletra continua sent tan
actual. El muntatge és so-
bri, no hi ha projeccions ni
música, només la veu de
les tres actrius, que llegi-
ran, entre d’altres, frag-
ments de L’hostal de la
Glòria i La Rambla de les
Floristes, dos muntatges
que la Sardà va protago-
nitzar. L’espectacle és
d’un plantejament senzill i
Sardà l’ha ideat com la tro-
bada entre els que volen
escoltar i els que volen lle-
gir. En la presentació de
l’espectacle va insistir en
aquest aspecte, perquè és
amb el full a la mà que es
palpa més espontaneïtat,
“seria com si girés el full a
un espectador perquè
l’acabés de llegir tot dient-
li: mira que és preciós...”

Fins a un total de 26
textos formen l’estructu-
ra de l’espectacle, entre els
quals poemes com Cançó
del traginer, Aigua mari-
na, Cançó de taverna, A
una nova amiga, Elegia o
Vinyes verdes, o textos de
teatre i fragments d’arti-
cles periodístics. ■

La Sardà
diu Sagarra
a Salt
Carme Cané dirigeix
el recorregut per
poemes i textos de
l’autor barceloní
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Rosa Maria Sardà, en un moment del muntatge dedicat a
la figura i obra de Josep Maria de Sagarra ■ ROS RIBAS

Dues germa-
nes bessones
són les prota-
gonistes d’un
passeig per la

vida, intens i lúdic. Aquest
és el plantejament de sor-

tida de l’espectacle de dan-
sa No sé si..., de la coreò-
grafa i ballarina Marta
Carrasco, que avui (21 h)
estrena a la sala La Plane-
ta. Carrasco, que va com-
parèixer a Temporada Al-
ta per darrera vegada l’any
2009 amb l’impressionant
Dies irae; en el Rèquiem
de Mozart, té com a pare-
lla escènica l’actor i ballarí
Alberto Velasco, amb qui
ja ha treballat en diverses
ocasions. En aquest espec-

tacle, la ballarina catala-
na, després de l’explosió
de Dies irae, torna a la in-
trospecció i analitza el
dubte, sobre si aquest fa
més lliure l’home o, ans al
contrari, el torna un pre-
soner; sobre si la incertesa
és un àmbit on instal·lar-
se, i recorre a la mitologia,
fixant-se en la figura de Pe-
nèlope i en la seva espera
contínua. No sé si... està
plantejat com un viatge
emocional i intens. ■

Marta Carrasco, introspectiva
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La ballarina i
coreògrafa estrena
avui a La Planeta la
peça ‘No sé si...’

Marta Carrasco i Alberto
Velasco ■ D. RUANO


