
ACTUACIÓ SENSE OASIS

Noel Gallagher 
cantarà a BCN 
el 4 de març
Quan Live Nation va anunciar el con-
cert de Noel Gallagher a Madrid el 
26 de novembre vinent va assegurar 
que seria l’únic que oferiria a Espa-
nya. Però ahir la promotora va envi-
ar un comunicat en què explica que 
l’ex-Oasis també actuarà a Barcelona 
el 4 de març que ve a Razzmatazz. El 
bolo forma part de la gira de presen-
tació del seu primer disc en solita-
ri, titulat High flying birds. Un àlbum 
que va publicar el 17 d’octubre pas-
sat amb la seva pròpia discogràfica, 
Sour mash records.

BALLARINA MALALTA

Gala deslluïda 
sense Sveltana 
Zakharova
Caldrà esperar per veure el debut 
a Espanya de Sveltana Zakharo-
va, primera ballarina del Bolxoi. 
La gran estrella de la gala de ba-
llet rus celebrada dimarts al Liceu 
va cancel·lar per malaltia. L’orga-
nització de l’esdeveniment ho va 
anunciar just abans d’aixecar el 
teló. Malgrat la decepció inicial 
i els canvis en el programa pre-
vist, les actuacions de la resta de 
l’elenc, en especial d’Ivan Vasili-
ev i Ekaterina Krysanova, van en-
tusiasmar el públic.
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Krystian Lupa carrega 
contra la «cultura oficial»
3‘Waiting Room.0’ retrata la debilitat de la societat europea actual

MARTA CERVERA
BARCELONA 

L’
aclamat director polo-
nès Krystian Lupa, un 
dels grans del teatre eu-
ropeu, torna a Girona 

amb el seu últim muntatge, Waiting 
Room.0. El director, que va sorpren-
dre en anteriors edicions del festi-
val Temporada Alta amb Les presi-
dentes, El forn de calç, Persona, Marilyn 
i Ritter, Dene, Voss, ha renunciat a es-
trenar-la al Teatre de Salt com havia 
pactat amb el festival Temporada Al-
ta, perquè el local és massa petit. En 
lloc d’això, es representarà a partir 
d’avui fins dissabte a l’Espai La Pine-
da, capaç d’albergar una gran esce-
nografia que simula una antiga es-
tació de tren abandonada.
 Waiting Room.0 és un retrat amarg 
de la societat actual a partir de l’ex-
periència d’un grup de persones que 
passen una nit juntes en una esta-
ció deserta on se suposa que ha de 
passar un tren a recollir-les. La sa-
la on es reuneixen, l’únic lloc amb 
calefacció, congregarà una varia-
da gamma de personatges: una pe-
riodista alcohòlica, una dona gran, 
un matrimoni en crisi, dos grafi-
ters i un grup d’estudiants que tor-
nen d’una visita al camp d’exter-
mini d’Auschwitz, lloc on han anat 
per indicació d’un director teatral 
amb qui han de muntar Hamlet.  

IMPROVISACIONS / Mentre esperen, les 
seves pors i anhels sortiran a la llum 
i deixaran entreveure què s’amaga 
sota la imatge que s’han construït 
per conviure en la societat. «Hi ha 
un atac a la cultura oficial. No a la 
cultura pop o de masses, però sí a la 
gent decent que no sap gaire bé què 
és la cultura i que la consideren com 

un bé, una cosa que desitgen posse-
ir com si es tractés d’un cotxe. Em re-
fereixo a les persones que consumei-
xen cultura perquè correspon al seu 
estatus», diu Lupa.
 El director ha partit de les aporta-
cions i les improvisacions dels actors 
per crear un text que, entre altres co-
ses, planteja la necessitat d’escoltar 
els joves. «Els demanem que assu-
meixin uns valors que considerem 
irrevocables, però si descartem les 
seves idees ens convertirem en per-
sones mortes», ressalta Lupa. La seva 
manera de parlar és un altre reflex 
de la nostra comunitat. «Però, ¿què 
és vulgar avui dia? Si sembla impos-
sible parlar sense paraulotes: tot-
hom en fa servir», afirma el director. 

Segons la seva opinió els que s’ofe-
nen davant la vulgaritat resulten ca-
da vegada més anacrònics. «No hem 
de tenir por d’enfrontar-nos amb la 
vida tal com és. A Polònia encara hi 
ha massa espectadors que abando-
nen la sala indignats quan han vist 
alguna cosa que ells han considerat 
vulgar», apunta el director polonès.
 El muntatge pot exasperar una 
part del públic. «És una obra arrisca-
da que exigeix un esforç però no sé si 
aquest és més gran que el que reque-
reixen altres muntatges de la compa-
nyia», comenta Lupa. «Això és degut 
al fet que tot transcorre en una sala 
dispersa, sense una història fabulada, 
amb converses casuals i situacions 
que apareixen i desapareixen». H

EL DIRECTOR POLONÈS PRESENTA EL SEU ÚLTIM MUNTATGE A TEMPORADA ALTA

33 Krystian Lupa, durant un assaig de ‘Waiting Room.0’, que es va estrenar a Polònia fa uns mesos

NATALIA KABANOW

El ‘Tintín’ de 
Spielberg  
arrasa a 
la taquilla

O. P. 
MADRID

Va arribar per triomfar i ho ha 
fet. Les aventures de Tintín: el secret 
de l’Unicorn ha arrasat a la taqui-
lla espanyola i ha aconseguit la 
millor estrena que Sony ha tingut 
aquesta temporada. Segons les xi-
fres de la distribuïdora, la nova 
pel·lícula dirigida per Steven Spi-
elberg ha estat vista a Espanya per 
més d’un milió d’espectadors i ha 
aconseguit recaptar més de vuit 
milions d’euros. La xifra inclou 
des de divendres passat fins di-
marts. L’exitàs de Tintín ha acon-
seguit sepultar altres estupendes 
pel·lícules nascudes per menjar-
se la taquilla, com EVA, del barce-
loní Kike Maíllo.
 La maquinària de promoció 
de Tintín ha estat de tanta enver-
gadura que el que hauria estat 
estrany hauria estat tenir unes 
dades de taquilla més modestes. 
En qualsevol cas, les xifres espa-
nyoles animen bastant els pro-
ductors de cara a la imminent es-
trena de la pel·lícula als EUA, on 
el personatge creat per Hergé és 
bastant menys conegut que a Eu-
ropa. Per donar vida al reporter 
belga, Spielberg –que ha treba-
llat durant quatre anys amb Pe-
ter Jackson– ha optat per la tèc-
nica de la captura de moviments, 
que converteix els actors reals en 
personatges d’animació. H

ESTRENA DE CINE

J El lloc on transcorre la 
història s’inspira en una estació 
polonesa que va ser pastura de 
les flames i ha estat reconvertida 
en teatre. L’obra es va assajar i 
es va estrenar allà fa uns mesos. 

J L’ús de càmeres permet 
descentralitzar l’acció, que, 
més enllà d’una sala d’espera, 
transcorre en llocs com els 
lavabos i les vies del tren. 

UNA ESTACIÓ
DE TRENS REAL

LA INSPIRACIÓ 


