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CANVI DE PLANS

‘Avatar 2’ 
s’endarrereix 
fins al 2016
Encara que James Cameron, di-
rector de la pel·lícula més taqui-
llera de la història, va assegurar 
que la segona entrega de l’Avatar 
estava prevista per al desembre 
del 2013, el productor Jon Lan-
dau ha anunciat que l’estrena 
d’Avatar 2 es posposa fins al 2016. 
Segons sembla, Cameron vol per-
feccionar noves tècniques de ve-
locitat de filmació. Per a això, 
s’ha proposat arribar als 60 foto-
grames per segon i, si ho aconse-
gueix, batria un nou rècord. 

A PARTIR DEL DIA 19

El nou llibre 
d’Auster, en 
edició digital
Els seguidors de Paul Auster po-
dran llegir el dia 19 en edició di-
gital el nou llibre de l’escriptor 
nord-americà, Diario de invierno, 
que l’editorial Anagrama publi-
carà en primícia mundial i que 
l’1 de febrer estarà disponible en 
paper. Segons l’editorial que pu-
blica Auster a tots els països de 
parla hispana, l’edició digital 
tindrà un preu promocional de 
10,99 euros fins a l’1 de febrer, i a 
partir d’aquella data valdrà qua-
tre euros més.

  

  

Diàleg entre joguines trencades
CRÒNICA  Sanchis Sinisterra encreua amb èxit a la Beckett dos relats de Julio Cortázar
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D
os personatges enfron-
tats en la lluita contra un 
destí marcat. Dues histò-
ries diferents en l’àmbit 

temàtic i cronològicament distants 
en un quart de segle. Dos textos, To-
rito i Graffiti, enllaçats per José San-
chis Sinisterra sobre la base del nexe 
comú del fracàs. Cronopios rotos. Vari-
aciones sobre Cortázar no té res a veu-
re amb les seves Historias de cronopios 
y famas, però els éssers que protago-
nitzen aquesta producció tenen re-
lació amb el concepte. Tots dos són 
joguines destrossades per dues for-
mes de violència.
 L’espectacle acaba de presentar-
se a la Beckett amb l’anell d’experi-
ment teatral. El muntatge de San-
chis no abdica en absolut de l’essèn-
cia cortazarista de la qual el director 
és un decidit seguidor, ja que va po-
sar en escena abans dos relats més 
de l’autor de Rayuela, però hi dóna 
el seu toc personal. En aquesta oca-
sió encreua la història d’un boxe-
jador (perfecte l’argentí Mario Ve-
doya) amb la d’una noia que fa gra-
fits per pura diversió (continguda 
Carlota Guivernau) i és reprimida, 
se suposa que a Buenos Aires, per la 
fèrria dictadura militar. Enllaçar el 
testimoni de dos personatges tan di-
ferents sense que l’espectador perdi 
el fil exigeix una fórmula dramatúr-

gica que funcioni. Per a això situa els 
intèrprets en dos llits d’un hospital 
i al mig hi ubica una infermera mu-
da (Gema Aparicio) amb un bloc en 
què va prenent notes de la carta que 
li dicta la pintora.

ASCENS I CAIGUDA / Al costat Torito, al-
ternant-se en el relat, desgrana els 
records del seu ascens i caiguda i el 
posterior oblit al qual és sotmès. El 
joc dramàtic funciona, tot i que en 

alguns moments la presència de la 
secretària entre tots dos és més que 
prescindible. La força dels dos tex-
tos és suficient per sostenir un dis-
curs escènic que ens remet al record 
de muntatges recents de l’argentí 
Ricardo Bartís.
 Però no hi ha més objeccions. Ve-
doya expressa el drama de l’ídol cai-
gut amb els brillants accents del llen-
guatge popular de Buenos Aires. No-
més s’aixeca del llit per escenificar 

cops i fintes, però de seguida hi tor-
na esgotat. Guivernau, embenada i 
amb la cara tumefacta com a resul-
tat de la tortura, explica amb emo-
ció l’aventura de sortir al carrer a re-
tolar i l’impacte que li produeix que 
una altra persona també dibuixi so-
bre les parets. En la seva missiva de 
comiat de la col·lega li demana que 
segueixi empastifant espais per de-
fensar la llibertat d’expressió en un 
país totalitari. H

33 La infermera escrivent (Gema Aparicio) i la grafitera torturada (Carlota Guivernau), en la producció.

                              


