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una butaca, el lloc que representa 
el pare del protagonista i que veu 
un partit de tennis (és clar), i amb 
qui hi ha comptes pendents.
 «El moment de més glamur de 
la meva etapa tennística va passar 
a Boadilla del Monte: vaig jugar en 
una pista de tennis al costat de la 
de l’Arantxa, una nena imbatible. I 
Francisco Camps va ser el meu pro-
fessor de tennis a València». López 
i Picó, doble tea-
tral a l’obra 30/40, 
Livingstone. H

Un treball de creació teatral pot te-
nir els orígens més diversos, inclo-
ent-hi els moviments gairebé core-
ogràfics del tennis. 30/40, Livingstone 
és un espectacle d’«humor, tennis i 
antropologia», segons els seus res-
ponsables. Arriba avui al Lliure de 
Montjuïc (fins al 18 de novembre), 
més reeixit que en la seva estrena 
de l’última edició del Temporada 
Alta. L’humor el posa Sergi López; 
el tennis, Jorge Picó; i l’antropolo-
gia, tots dos.
 López (Vilanova i la Geltrú, 1965) 
i Picó (València, 1968) formen una 
societat teatral que va tenir el seu 
embrió quan, fa més de 20 anys, es 
van conèixer a París a l’escola de Jac- 
ques Lecoq, mestre en la formació 
actoral a partir del mim. López ha 
construït després una gran carre-
ra en el cine amb una incursió en 
l’escena molt elogiada, el monòleg 
existencial Non solum, amb direc-
ció de Picó.

Paraula i moviment

El retrobament es produeix en un 
altre muntatge de tall similar, pe-
rò amb tots dos en escena. «Però jo 
no callo i ell no diu ni una parau-
la», puntualitza López. A Picó li cor-
respon la part del moviment tennís-
tic. Va practicar aquest esport en la 
seva joventut i, de tant en tant, re-
memora aquells anys imitant els 
cops de cracs de l’època. «Recordo 
que quan me’ls explicava vaig pen-
sar: ‘D’aquells moviments en pot 
sortir alguna cosa’», diu López.
 Aquesta cosa ha acabat sent «un 
espectacle còmic fàcil de veure, pe-
rò molt difícil d’explicar», afirmen 
els seus protagonistes. L’humor és 
inherent a la faceta teatral de Ló-
pez des dels dies en què feia pare-

lla amb Toni Albà, un altre actor vi-
lanoví. I la faceta antropològica arri-
ba amb la intenció d’acostar-se «als 
misteris de l’ésser humà». Gairebé 
res. «Fem teatre per fer filosofia», co-
menta Picó somrient.
 Aquesta filosofia arriba amb un 
home d’avui (López) que ho deixa tot 
per buscar una idíl·lica Arcàdia. Vol 
combatre el buit interior de la soci-
etat del benestar. En la seva fugida 
aventurera, a l’estil de Livingstone, 
es trobarà amb un personatge (Picó) 
que porta banyes, i és a parts iguals 
«cérvol, home i déu». No parla, però 
li revelarà a aquest home que fuig 
molt d’ell mateix. En escena hi ha 
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33 Parella teatral 8 Jorge Picó (de perfil) i Sergi López, aquesta setmana al Lliure de Montjuïc.
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L’obra explica la 
fugida d’un home 
insatisfet i la seva 
trobada amb un 
animal estrany

López-Picó, doble teatral
‘30/40, Livingstone’ és un espectacle de creació amb «humor, tennis i antropologia» segons els 
seus responsables H La parella es retroba en una peça de tall similar a l’aclamat ‘Non solum’

ESTRENA AL TEATRE LLIURE DE MONTJUÏC

Vegeu  el vídeo d’aques-
ta estrena teatral amb el 
mòbil o a e-periodico.cat

Disney 
compra 
Lucasfilm
i planeja 
‘Star wars 7’

EL PERIÓDICO
ELS ÁNGELES

El gran gegant de l’entreteni-
ment Disney va anunciar ahir en 
un comunicat la compra de Lu-
casFilm Ltd, propietat del direc-
tor George Lucas, per 3.100 mi-
lions d’euros. La notícia de l’ad-
quisició no va venir sola, perquè 
Disney també va donar a conèi-
xer el seu propòsit de portar a 
terme una nova entrega de Star 
wars (La guerra de les galàxies), la 
que seria la setena, el 2015.
 «Durant els últims 35 anys, un 
dels meus màxims plaers ha sigut 
veure com Star wars es transmet 
d’una generació a la següent», va 
dir Lucas. «Ara és el moment per 
a mi de passar Star wars a una no-
va generació de cineastes. Sem-
pre he cregut que la saga podria 
viure més enllà de mi, i vaig pen-
sar que era important establir la 
transició durant la meva vida», 
va dir el creador de la llegendària 
sèrie de ciència-ficció, una de les 
grans icones de la cultura popu-
lar del segle XX. 

INDÚSTRIA

 L’acord no només provei-
rà  Disney de tots els drets de La 
guerra de les galàxies, sinó que a 
més a més li permetrà ser pro-
pietari de les divisions d’ani-
mació, efectes especials, àudio 
i postproducció, així com els ne-
gocis de productes de consum 
de LucasFilm.

LA PRIMERA D’ALTRES / Kathleen 
Kennedy, actual president del 
consell d’administració de Lu-
casFilm, exercirà el càrrec de 
productora executiva del setè 
episodi de La guerra de les galàxies, 
que tindrà el mateix Lucas com 
a assessor creatiu. L’entrega està 
prevista per al 2015 i serà la pri-
mera d’altres, possiblement una 
altra trilogia, que la companyia 
pretén estrenar per ampliar la 
franquícia, segons el comunicat 
de Disney. H

33George Lucas.

Memòria ferida de Xile
3Guillermo Calderón presenta ‘Villa + Discurso’ avui a Girona
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«Em surt molt natural i necessari fer 
teatre polític. Vaig créixer en la dicta-
dura. El teatre xilè té una gran tradi-
ció de ser polític i el públic no espera 
una comèdia lluminosa». Qui parla 
així és Guillermo Calderón (Santia-
go, 1971), que arriba avui a La Plane-
ta de Girona amb un programa do-
ble Villa + Discurso, que aborda el pas-
sat de Xile: la dictadura de Pinochet 

i el mandat de Michelle Bachelet, la 
primera presidenta socialista des-
prés de Salvador Allende.
 A Calderón li fa mal a l’ànima que 
al seu país hagi quedat massa impu-
ne la violació de drets humans du-
rant la dictadura. «Ha sigut un fra-
càs de la democràcia», afirma. «A 
Xile encara hi ha gent molt impor-
tant que s’atreveix a culpar en pú-
blic les víctimes».
 Discurso va ser la primera obra so-

bre la qual va treballar i va néixer de 
l’impacte que va suposar l’elecció de 
la socialista Bachelet. En l’obra plan-
teja un utòpic discurs de comiat, «en 
què demana perdó per no estar a l’al-
tura de la seva responsabilitat». «Va 
ser una governant d’esquerra que 
va administrar el sistema capitalis-
ta neoliberal de la dictadura».
 La peça és un monòleg amb tres 
actrius com un cor. «No vaig voler re-
presentar Bachelet», apunta Calde-
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rón. Són les mateixes intèrprets de 
Villa, que obre una oferta doble. Aquí 
encarnen tres dones debatent què 
s’ha de fer amb Villa Grimaldi, avui 
el Parque por la Paz Villa Grimaldi, 
que va ser un centre de tortura i ex-
termini clandestí de Pinochet.
 «Les obres estan connectades per-
què va ser allà on Bachelet va estar 
detinguda i torturada amb la seva 
mare», diu Calderón. El dramaturg 
va escriure l’obra per ser representa-
da al mateix centre i en dos més de 
similars, i no en un teatre conven-
cional. L’objectiu era que el públic 
també pogués recórrer aquells cen-
tres. Després de l’estrena, Villa + Dis-
curso s’ha vist en escenaris, fora de 
Sud-amèrica, d’Edimburg, Viena, 
Düsseldorf, Lisboa i Madrid. H


