
30 LAVANGUARDIA C U L T U R A DIMECRES, 11 ABRIL 2012

Joan Negrié, Josep Julien i Victòria Pagès a Parlour song (Música de fons)

Magda Puyo dirigeix al Goya ‘Parlour song’, una comèdia negra de l’aclamat Jez Butterworth

Lanostra incertavidanormal

CARLES FARGAS

JUSTO BARRANCO

Barcelona

E
scenes de la vi-
da quotidiana:
dues boniques
cases aparella-
des en una ur-

banització gens barata;
dues parelles en què elsma-
rits tenen èxit en les seves
curioses feines; suculentes
barbacoes... Però, també,
una mena de rum-rum in-
cessant, com una música de
fons,molts desitjos, frustra-
cions i anhels que podrien
explotar en qualsevol mo-
ment. I demostrar que la
normalitat pot ser només
un vernís lluent. És Parlour
song (Música de fons), una
comèdia negra del britànic
Jezz Butterworth, el més
aplicat deixeble de Harold
Pinter, iMagda Puyo la diri-
geix des de divendres i fins
al 6 de maig al teatre Goya
amb JoanNegrié, Victòria Pagès i
Josep Julien.
JosepMaria Pou, director artís-

tic del Goya, va remarcar, en la
presentació de la peça, que Par-
lour song és “inquietant i ambí-
gua, remou coses de dins”. I va re-
cordar que serà la primera vega-
da que es representa a Espanya
Butterworth, que ha definit com
un dels autors anglosaxons més
importants d’avui, “que ha arri-

bat al cim amb Jerusalem, que del
Royal Court ha passat al West
End i a Broadway, i s’ha convertit
en un dels fenòmens més impor-
tants dels últims anys”.
Però tornem a Parlour song,

una obra amb una dona desena-
morada, unmarit que fa exercici i
vol recuperar els cabells per afer-
rar-se a ella, i un veí pragmàtic
que soluciona la seva rutina sexu-
al amb curiosos enregistraments.

Puyo va explicar que Butter-
worth va voler en aquesta obra
“escriure una cançó”. “Explicar
una cosa senzilla com la de qual-
sevol cançó. Explicar com se sent
una persona que veu com la per-
sona que estima s’allunya. I com
en aquesta societat tan fràgil, que
se’ns trenca per tot arreu, en què
necessitem agafar-nos a coses
molt immediates imaterials, ja si-
guin la casa, el cotxe o diners. per

pensar que estem protegits,
dins de nosaltres hi ha un
animal, un ésser amb desit-
jos. L’obra parla d’aquest és-
ser, al qual anem posant ca-
pes de pintura, reprimint, i
del qual un dia pot sortir
una tragèdia, tot i que no sa-
bem si ho farà”, diu.
Això sí, remarca, no hi ha

conflictes oberts, trans-
corren per sota i els per-
sonatges intenten que no
emergeixin. Per això, enca-
ra que les situacions són
dramàtiques, les formes són
de comèdia. Una comèdia
que parla “de la naturalesa i
la destrucció de la natura-
lesa, de la infelicitat, l’amor
i l’amistat. Els protagonis-
tes busquen amor i humani-
tat, ja sigui amor sexual o
amistat”.
Per a Julien és una comè-

dia permostrar una profun-
da tristesa per un món que
s’ensorra, el món interior

dels personatges. I subratlla que
ésmolt contemporània: “No hi ha
truculència tràgica, però és des-
carnada. I els personatges no fan
catarsi, no netegen les seves es-
combraries personals, sinó que
les carreguen, les assumeixen, i
continuen endavant”. Per a Pa-
gès, mostra que dins de la gent
normal “es poden cuinar grans
tragèdies, encara que la majoria
no s’arriben a materialitzar”.c
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La seva fulla allargada permet filetejar peces de peix o carn de considerable grandària, obtenint
rodanxes uniformes. També és molt útil per tallar peix cru (sushi) o rotlles de maki ja preparats.

DIUMENGE 15, 1a ENTREGA: Yanagiba (33 cm)

Valorat en 25 €

1,95€
SENSE

CUPONS!

Mundo Deportivo t’ofereix els

El millor equip al camp i el millor equip a la cuina
GANIVETSJAPONESOSDELBARÇA
Acer inoxidable d’alta qualitat • Mànecs ergonòmics amb acabat “soft touch” • Amb l'escut del Barça en totes les peces

Com aconseguir la 1a entrega: Aconsegueix el ganivet Yanagiba de 33 cm diumenge 15 d’abril per només 1,95 € sense cupons. • Com aconseguir la resta de ganivets: Cada diumenge, trobaràs
impresa a les pàgines de Mundo Deportivo una cartilla de participació. Completa-la amb només 5 cupons i bescanvia-la per un nou ganivet de la col·lecció per només 1,95 €.
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UNA COL·LECCIÓ D’11 PECES D’ACER INOXIDABLE
D’ALTA QUALITAT AMB L’ESCUT DEL BARÇA.

FITXA’LS CADA DIUMENGE!

J. BARRANCO Barcelona

Ha trigat, però ja és aquí.
Burundanga s’estrena aquesta
nit oficialment a La Villarroel,
tot i que no ha estat fàcil que
arribés a un dels teatres del
centre de Barcelona. De fet,
aquesta comèdia romàntica
amb uns etarres ben desastro-
sos –fins i tot imagina el final
d’ETA–, embolics amorosos,
oncles revolucionaris i sèrum
de la veritat –la burundanga–,
és la primera obra de Jordi
Galceran, l’autor d’El mètode
Grönholm, que no s’estrena a
Catalunya: els productors cata-
lans no es van atrevir amb la
peça i es va acabar presentant
el juny passat al teatreMaravi-
llas de Madrid, on va tenir un
gran èxit, fins al punt que con-
tinua a la cartellera. Més tard,
el festival Temporada Alta i la
petita Sala FlyHard de Jordi
Casanovas van decidir muntar
la producció catalana, que es
va estrenar a Girona i després
va desembarcar al petit teatre
de Sants. I finalment, atès
l’èxit, ha acabat a La Villar-
roel, on es representarà fins al
13 de maig amb un reparti-
ment format per Carles Ca-
nut, Roser Blanch, Clara Cols,
Pablo Lammers i Sergio
Matamala, sota la direcció de
Jordi Casanovas.c


