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Intrigant mar de 
fons a ‘La ciutat’
CRÒNICA Fred i pertorbador muntatge de 
l’obra de Martin Crimp a la Sala Beckett

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

Fred, distant, estrany. Un text inqui-
etantment atractiu el de La ciutat, del 
britànic Martin Crimp (Dartford, 
1956), però a la vegada difícil de se-
guir per a un espectador que no s’im-
pliqui en el mar de fons d’aquesta 
narrativa d’estil pinterià. L’escena-
ri de la Sala Beckett, porta d’entra-
da a Barcelona de les obres d’aquest 
reconegut autor, s’omple de l’intri-
gant desassossec que provoca una 
història amb tocs surrealistes situa-
da en un hàbitat urbà i que incideix 
en els efectes de la crisi, en les rela-
cions de parella i en la influència de 
tot aquest món en la creativitat de 
l’escriptor.
 Christopher (Joan Carreras) i 
Clair (Sílvia Bel) formen un matri-
moni burgès amb dos fills que viu 
en una casa amb jardí al centre de 
la ciutat. Ell és executiu d’una mul-
tinacional i ella és una traductora 
amb ganes d’obrir-se camí en la lite-
ratura. Ho tenen tot per portar una 
existència plàcida, però la seva con-
vivència diària mostra el buit propi 
dels qui en realitat pul·lulen tancats 
en la seva pròpia bombolla. 
 De sobte, Chris es queda sense el 

seu lloc de treball i Clair coneix un 
escriptor a qui han raptat una filla i 
que la fa dipositària de les seves con-
fidències. Per si no n’hi hagués prou, 
entra en escena una estranya veïna, 
Jenny (Míriam Iscla), que es queixa 
que els fills de la parella pertorben la 
seva tranquil·litat amb els seus jocs 
al jardí. D’ells només apareixerà en 
escena la distorsionant filla del ma-
trimoni (Diana Gómez).

EXCESSIVA SOBRIETAT / El muntatge de 
Víctor Muñoz, a la vegada traductor 
al català de l’obra, evoluciona cap al 
desconcert que creen unes situaci-
ons i diàlegs que inciten a mostrar 
el costat fosc dels protagonistes del 
drama. La posada en escena és escla-
va de la fidelitat a la dicció del text 
i, malgrat la implicació dels intèr-
prets, resulta freda. 
 Els components d’aquest excel-
lent repartiment recreen de forma 
impecable els seus monòlegs i rèpli-
ques, però es troba a faltar una mi-
ca més de química entre ells. ¿Per 
exigències de la desangelada i àci-
da pauta narrativa? Pot ser, però 
és clar que es pot treure més partit 
d’una peça dirigida amb excessiva 
sobrietat. H

Els Catarres es mofen del 
«modernet» de Barcelona
3El trio publica demà el seu primer disc físic, titulat ‘Cançons 2011’

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

E
ls Catarres tindran el seu 
«primer disc físic» al mer-
cat demà. Però el cantant, 
Éric Vergés, explica que els 

ha costat molt aconseguir aquest 
«somni» que acaricien des que Jeni-
fer va ser l’èxit de l’estiu «i el vide-
oclip en català més vist a internet, 
amb més d’1.200.000 visites». «Mol-
tes discogràfiques ens volien fitxar, 
però cap acceptava la nostra condi-
ció que també es poguessin descar-
regar les cançons gratis. Ho troba-
ven estrany». 
 Al seu costat, Jan Riera (acordió) 
aclareix: «I no és un disc qualsevol. 
Té tapes úniques, fetes per nosaltres 
a mà. I amb el que guanyem ens pa-
garem un estudi per gravar més can-
çons i descarregar-les a internet: és 
com si nosaltres mateixos pirategés-

sim els nostres discos», afegeix, ri-
ent. El trio d’Aiguafreda ha volgut 
titular l’àlbum Cançons 2011 i inclou-
re-hi «cinc peces noves: Me’n vaig al 
camp, candidata a ser el single, Vell llop 

lA REvàlIdA dE l’èxIt dEls AutoRs dE ‘jENIfER’

de mar, sobre un nostàlgic mariner; 
Caramelles, que parla de quan vam co-
mençar; Vola amb mi, que la vam cre-
ar per al concurs Sona 9, i Nou Barris, 
sobre l’any que vam viure en un pis 

d’estudiants», aclareix Vergés.
 Però si alguna d’aquestes peces 
crida l’atenció és Me’n vaig al camp, 
en què es mofen del «modernet» de 
Barcelona. «Botigues de moda vinta-

ge, bars per a guiris, festivals, és la su-
pervivència del més guai /. Un gran 
parc temàtic de fashionisme idiotit-
zat», diu una estrofa. «Segur que al-
guns es molestaran amb aquesta lle-
tra», admet Riera. «Però seran els qui 
no en captin la ironia», apunta Ver-
gés. «És clar, perquè jo mateix sóc 
dissenyador i els meus companys 
em pregunten: ‘Què, aquesta can-
çó va per nosaltres, ¿oi?’ Al final, tots 
s’hi senten identificats, però els fa 
riure», assegura el músic.

AL DESPATX DE JORDI PUJOL / El mateix 
va passar amb Jenifer. Fins i tot l’ex-
president Jordi Pujol, la vigília de la 
Diada, va dir que «el país necessita 
aquests Catarres que integren aques-
tes Jenifers i les fan sentir d’aquí». La 
contrabaixista Roser Cruells recor-
da que van arribar a reunir-se amb 
ell al seu despatx. «Ens va felicitar i 
ens va explicar que ens coneixia pels 
seus néts».
 I en les distàncies curtes, ¿n’hi ha 
per tenir somnis eròtics amb ell, com 
diuen a Jenifer? «Jo no n’he tingut», 
diu Cruells. «Doncs té el seu punt, 
¿eh? –sosté Vergés, entre rialles–. Evi-
dentment, és broma. No estem tan 
perduts», s’afanya a aclarir. H

33 Jan Riera, Éric Vergés i Roser Cruells, el trio Els Catarres, en una recent imatge promocional.

Vegeu els acústics de ‘Jenifer’ i ‘Me’n vaig 
al camp’ a: http://www.e-periodico.cat


