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CULTURES

LITUS
Direcció i autoria: Marta

Buchaca. Intèrprets: Sara
Espígul, Borja Espinosa, Josep
Sobrevals, Sergi Torrecilla i David
Verdaguer. Dijous, 7 de febrer.
Teatre Kursaal de Manresa.

a demanda del públic va
transportar Litus de la Sala
Petita a la Gran del Kursaal

i, tot i que el més idoni hauria estat
el caliu de l’espai reduït, ja que la his-
tòria que s’explica així ho demana,
el cert és que el muntatge no va per-
dre ni una de les puntes del bon po-
líedre que el formen. Escrita i diri-
gida per Marta Buchaca, Litus ens si-
tua en la trobada d’un grup d’amics
tres mesos després de la mort del
protagonista el·líptic que dóna nom
a la peça. Quan sembla que els jo-
ves s’han refet de la tragèdia, el ger-
mà de Litus, Toni –un fantàstic Bor-
ja Espinosa–, apareix amb cartes per
a cadascun d’ells, escrites abans
l’accident mortal amb una furgo-
neta. 

Per arribar al nucli i al sentiment
de Litus, l’espectador fa un camí per
conèixer cadascun dels protago-
nistes i la seva relació amb el finat.
Un crescendo d’emocions i senti-
ments, un enfrontament cara a cara
entre la nostàlgia pel record i el
temps passat i l’ara, la realitat, el si-
lenciós fer-se gran. Una realitat dura

davant la que cal decidir si enfron-
tar-s’hi, viure i conviure o, simple-
ment, plantar-se. I aquí radica la
bona essència i l’interès de Litus. In-
terpretacions sense artificis, orgà-
niques, la mesura interpretativa
justa i precisa perquè qualsevol
dels personatges sigui el silenciós es-
pectador. Potser, això sí, basada en
un conegut prototip, el de la colla on
hi ha el simpàtic, el responsable, la
xicota, ... Un conjunt homogeni  en
el que destaquen, juntament amb
Espinosa, David Verdaguer i Sara Es-
pígul. 

Complicitat total i aconseguida.
No es cau en la facilitat, sinó que la
història que es construeix a escena,
malgrat que a moments pugui apa-
rentar ser complementària o dis-
suasiva, confusa per a l’espectador,
esdevé un conjunt de petites peces
d’un trencaclosques on tot  encaixa
perfectament. Cal conèixer els per-
sonatges i el protagonista de qui tot-
hom parla per esdevenir propers i
empàtics. Amb precisió, amb calmós
vigor i sinceritat colpidora, arriba la
història de Litus. I en aquest cas, la
dualitat de Marta Buchaca (com a
autora i directora del muntatge) ha
estat el doble encert perquè Litus es-
devingui commovedor.
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fer-se grAn o dir prou,
heus Aquí el dilemA

Manresa

Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

«Litus» va exhibir a la Sala Gran del teatre Kursaal de
Manresa les virtuts que l’han convertit en un dels títols
més celebrats de l’escena independent dels darrers temps

La companyia Parking Shakes-
peare, que cada estiu fa represen-
tacions gratuïtes al parc de l’esta-
ció del Nord, es transforma mo-
mentàniament en Parking d’Hi-
vern per fer actuacions també a
l'hivern. Per estrenar-se en aques-
ta estació, el grup teatral que diri-
geix el manresà Pep Garcia-Pas-
cual deixarà de banda les comè-
dies estivals de Shakespeare i re-
presentarà el drama Pell de mer-
curi, de l’autor britànic Philip Rid-
ley, a la fàbrica de creació Fabra i
Coats de Barcelona. L’obra és una
«faula apocalíptica», tal com l’ha
descrita el director del muntatge,
Antonio Calvo. Fidels al seu com-
promís d’acostar la cultura a tots els
públics, l’entrada és gratuïta i es-
tarà en cartell de l’11 al 23 de febrer
a les 20h, excepte el divendres 15,
que no hi ha funció.

Pell de mercuri, una obra mai re-
presentada abans a Catalunya ni a
Espanya, presenta un món futu-
rista en el qual els personatges con-
sumeixen un tipus de droga ano-
menat butterflies (papallones) que
els esborra els records. Mentres-
tant, el camell que ven la dro-
ga –representat per Santi Mon-
real, director artístic de Parking
d’Hivern– no en pren i conserva la
memòria. Davant de la pèrdua de
records, els personatges barregen
per complet els fets històrics. L’o-
bra presenta «una societat que no
té valors, que perd el nord i que po-
dria ser un futur pròxim», en la
qual «el que perd la informació i el

record perd el poder, i només
mantenen el poder els que tenen
records», segons Monreal.

Com ja fa Parking Shakespeare,
Parking d’Hivern continua buscant
«espais no teatrals, amb un di-
rector que canvia cada any i que di-
rigeix un elenc d’actors estable», va
dir Monreal, que també és actor a
Pell de mercuri. «Ens agrada molt
canviar de director, és una expe-
riència molt enriquidora», va ex-
plicar Pep Garcia-Pascual, que
aquest cop també és intèrpret.

A les representacions estivals del
parc de l’Estació del Nord, el grup
d’actors posa com a condicions al
director que l’obra no tingui esce-
nografia, il·luminació, ni so i sigui
en 360 graus. En el cas de Fabra i
Coats, finalment l’obra no ha estat
en 360 graus i, com que en aquest
cas Pell de mercuri ho requeria, hi
ha un mínim de so i d’il·luminació.

La sala on es representa l’espec-
tacle és diàfan i amb capacitat per
a 120 localitats.

La companyia Parking Shakes-
peare és formada per 12 persones
i una col·laboradora adjunta. Per
motius professionals, no totes han
pogut participar a Parking d’Hi-
vern, i Pell de mercuri té set actors
sobre l’escenari.

La intenció és donar continuïtat
al Pàrking d’Hivern i continuar
presentant una obra en aquesta es-
tació durant els anys vinents. «Com
que és la primera vegada que ho
fem, no sabem què ens trobarem,
és una incògnita», admet Santi
Monreal, qui confia que els es-
pectadors respondran positiva-
ment a la proposta. «Hem creat un
públic fidel i és una oportunitat de
veure’ns en un altre registre. A
més, es tracta d’una obra que en-
cara no s’ha estrenat ni a Catalu-
nya ni a Espanya», va argumentar.
Les persones que desitgin reservar
una localitat ho poden fer al cor-
reu electrònic reserves.parkingd-
hivern@gmail.com.

En el repartiment, a més dels es-
mentats Monreal i Garcia-Pascu-
al, hi ha Òscar Bosch, Ester Cort,
Adrià Díaz, José Pedro García Ba-
ladas i Ariadna Matas. En l’equip
també hi figura l’actor manresà
Carles Gilabert, en aquesta ocasió
en funcions de regidor de l’espec-
tacle. Per la seva part, la també
manresana Aloma Vilamala, col·la-
boradora de Regió7, és la respon-
sable de producció i comunicació
del Pàrking d’Hivern.
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Parking Shakespeare inicia
dilluns l’aventura hivernal
amb una obra teatral inèdita

La companyia dirigida pel manresà Pep Garcia-Pascual representarà
«Pell de mercuri» a la Fabra i Coats de Barcelona amb entrada gratuïta


l’espera de la reedició d’El casi-
no dels senyors per part de l’edi-
torial Ensiola –i amb pròleg de
Lluís Calderer!–, el darrer llibre

de Joaquim Amat-Piniella que s’ha publicat
és Retaule en gris (Bromera, 2012), un recull
de contes, inèdit fins ara, que l’autor va es-
criure, si fem cas del que diu David Serrano
en la introducció, entre 1945 i 1956. Les
vint-i-una narracions d’aquesta obra con-
formen, en conjunt, un veritable retaule de
la realitat amb què es va trobar –i en què va
viure– Amat-Piniella quan va tornar de la
seva dramàtica estada al camp nazi de
Mauthausen: un retaule dominat per situa-
cions, escenaris i personatges grisos, d’una
grisor marcada per les circumstàncies i, so-
bretot, per la seva condició de perdedors
d’una guerra que, ben mirat, no va guanyar
ningú. La grisor és sobretot externa, però
també interna, perquè el que interessa d’a-
quests contes és, en realitat, les interioritats
dels personatges. De fet, en molts dels re-
lats podem resseguir la presència del ma-
teix autor, ja sigui perquè molts dels perso-
natges són oficinistes submergits en la seva
grisor quotidiana, una autèntica galeria de
mediocres fracassats, incapaços de plantar
cara a la situació, que difícilment poden as-

pirar a entreveure ni una espurna d’espe-
rança; o bé perquè, en un parell d’ocasions,
els protagonistes són escriptors frustrats,
conscients d’un talent que ningú no els re-
coneix, que diuen coses tan interessants
com que «només la ficció deixa de ser false-
dat» (La Menxu fa un client), o «no serveixo
per escriure (···) perquè no sóc capaç de re-
flectir una veritat humana universal»
(Oportunitat inesperada).

Pel que fa a l’estil, que de vegades es
mostra un xic insegur, presenta un notable
domini de l’estructura narrativa, es mou
amb prou desimboltura en el terreny de la
brevetat, sap crear expectatives, i és espe-
cialment reeixit amb l’ús de la ironia, com a
La cita, on el protagonista, que ha estat es-
perant, en un bar, un antic amic de la infàn-
cia que li ha promès feina, quan entén que
l’altre no apareixerà ni ha tingut mai inten-
ció d’aparèixer, es rescabala de la humilia-
ció trucant l’amic per excusar-se de no ha-
ver pogut anar, ell, a la cita. O Final de copa,
en què un xicot condueix tota la nit fins a
Madrid, per guanyar una juguesca, i des-
prés s’adorm i no pot demostrar-ho. Fins i
tot, en alguna ocasió, es pot parlar d’humor
negre, amb tuf de cadàver inclòs, com a Di-
mecres sant.

La visió amarga del matrimoni condueix,
de vegades, a parlar (sovint també des d’un
punt de vista irònic) de la infidelitat, com a
Un marit infidel, on l’oficinista de torn arri-
ba a trobar tediós sortir amb l’amant i haver
de buscar excuses per a la dona. O a El dar-
rer trumfo, on un altre oficinista gris diu a la
seva dona que ha d’anar de viatge perquè
en realitat espera la visita d’una amant
francesa, i la dona, quan arriba el seu ani-
versari, li regala un necesser. 

Alguns relats tenen un punt d’entranya-
ble, com La importància de tenir els ulls
blaus, on un avi explica al seu nét una anti-
ga història d’amor, o Mon ami, amb una ve-
lla venedora de flors artificials, simpàtica i
divertida, a qui persegueix la tristesa d’un
passat que amaga rere un tel de fantasies.

Problemes econòmics, decepció davant
del fracàs, escepticisme a què aboca la crua
realitat, presència latent d’una guerra per-
duda, ... són temes de Retaule en gris que
constitueix una lectura recomanable i que
serveix, a més, per conèixer la faceta d’A-
mat-Piniella com a autor de relats breus, el
banc de proves on el manresà també va as-
sajar el tema concentracionari amb La fam,
un relat de la història del Vicent, un dels
personatges més punyents de K.L. Reich.
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segons
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Llorenç Capdevila

LLETRA DE BATALLA

L’editorial Bromera ha publicat
«Retaule en gris», un recull de contes,
inèdit fins ara, de l’escriptor manresà
Joaquim Amat-Piniella, de qui
enguany se’n commemora el
centenari del seu naixement amb tot
un seguit d’actes a la ciutat

Una escena de l’obra «Litus»
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Pep Garcia-Pascual

ARXIU/A. V.


