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No fa ni un any que La tossuderia 
es presentava a Barcelona en el 
marc del Grec; ara no és Marcial Di 
Fonzo Bo sinó un grup d’actors 
valencians els que han caigut en el 
text-temptació de Rafael 
Spregelburd i s’han atrevit a fer-lo 
a València, en un moment 
complicat política i culturalment. 

La darrera obra de l’argentí, 
inspirada en Els set pecats capitals 
de Hieronymus Bosch, transcorre 
a Turis, a prop de València, al final 
de la Guerra Civil. El comissari 
Jaume Planc fa de mediador entre 
els veïns i dóna forma al katak, la 
primera llengua artificial per 
unificar la cultura i acabar amb les 
dissidències. L’‘humanista’ conviu 
amb un milicià anglès, un 

traductor rus, una minyona 
francesa i els fantasmes de la 
família. El muntatge, una 
adaptació de Juli Disla, és fidel a 
Spregelburd: els tres actes 
transcorren de les cinc a les sis “de 
la vesprada” en diferents espais de 
la casa; cinc actors encarnen els 
dotze personatges; i el vodevil es 
fa evident en la posada en escena. 
Toni Agustí, que s’estrena en el 
paper de director, reivindica 
aquesta història bonica, de revisió 
obligada. No li falten motius: 
“Estàvem encabotats a definir-nos 
i ell, des de fora, ha fet una 
descripció perfecta”. –E.S.

  
LA TOSSUDERIA 
Teatre Gaudí. Fins al 27 de maig

Durant un mes i mig, la Sala 
Atrium es converteix en la cuina 
de les noves estètiques teatrals, en 
un ‘laboratori’ on tenen cabuda  
autors locals i les seves creacions, 
que sovint no troben espai al 
mercat. Raimon Molins, director 
artístic de l’Atrium Lab, s’afanya a 
esquivar comparacions. “No són 
propostes radicals ni busquem ser 
un cicle de creadors ‘NEOfils’, 
però creiem que cal un espai per 

mostrar inquietuds que queden 
arraconades”. Carla Torres hi 
participa amb Gàbies, una reflexió 
sobre les limitacions que 
impedeixen de viure en plenitud; 
Iván Morales torna després del 
reeixit Sé de un lugar i afronta la 
direcció d’Els desgraciats, el text 
que signa l’enigmàtica Margarida 
Trosdejínol; i Albert Prat recupera 
una de les darreres obres de la 
dramaturga Romina Paula, Fa 
una mica de soroll.  Tres estrenes 
que van del teatre més realista 
passant pel poètic fins a l’absurd, i 
que, segons Molins, són tan 
diferents com els creadors que hi 
ha darrere. 

El programa del primer Atrium 
Lab s’ha fet amb les propostes 
rebudes durant el primer any de 
vida de la sala, i abans de l’estrena 
oficial del cicle, ja ens anuncien 
que preparen les bases per a una 
segona edició. –E. Sendra 

ATRIUM LAB 
Sala Atrium   
Del 9 de maig al 17 de juny 

La tossuderia 

Atrium Lab 

Josep Maria Pou i Roser Camí, fa vuit anys.

Josep Maria Pou recupera per al 
Goya una de les obres més 
emblemàtiques del seu repertori, 
el Celobert de David Hare, 
estrenada al Romea fa nou anys, 
amb ell i Roser Camí de 
protagonistes.  Parlem amb 
l’actriu d’una cosa tan estranya 
com és la revisitació d’una obra 
anys després de l’estrena.

Quan et van dir de tornar a fer 
Celobert, què et va passar pel 
cap?
Jo vaig ser la primera sorpresa, ja 
que no m’havia passat mai una 
cosa així: poder tornar a fer una 
obra anys després d’estrenar-la. A 
més, jo vaig a entrar a fer l’obra en 
condicions especials, per 
substituir Marta Calvó, cosa que 
vol dir que em vaig aprendre el 
paper ràpid. Però de seguida vaig 
veure que era una obra molt bona, 
escrita per als actors... Quan Pou 
em va dir de recuperar-la, vaig 
pensar que podria fer el meu paper 
una mica millor, ja que potser 
podia entendre millor algunes 
coses del text.
T’ha costat enfrontar-te de nou 
al personatge de Kyra?
Tot està molt ben explicat, en 
l’obra. La trama, a més, és molt 
senzilla, el que diu és el que hi ha. 
El que havíem de fer és treballar de 
nou les tensions dels personatges. 
La dificultat passava per mostrar 
les contradiccions entre ells, saber 
treballar aquest conflicte entre el 
que sents i el que dius.
Qui és la Kyra?
És una noia de 35 anys que coneix 
un home anomenat Tom [Pou] 
quan va per primer cop a Londres. 
És un amor a primera vista... El 
curiós és que ella se’n va a viure 
amb la família del Tom i la relació 

es trenca quan l’esposa d’ell 
descobreix la relació. Al cap de tres 
anys es retroben després que la 
dona d’en Tom mori de càncer. 
Per què no s’entenen?
La Kyra és una mestra idealista, 
que treballa en una escola 
marginal de Londres. I en Tom és el 
típic triomfador, que ve des de 
baix. I pensa que ella està fent una 
mena de penitència.
Hi ha una escena mítica al 
primer acte, amb la Kyra 
cuinant en directe un plat 
d’espagueti. En vuit anys, has 
après a cuinar-los millor?
Ei, que jo ja els cuinava molt bé. 
Pensa que tinc dos nens...
Què en feu, amb la pasta?
Els espaguetis, els llencem. La 
salsa ens la mengem al segon acte. 

Tot i que no sé què passarà ara. En 
Pou fa règim.
Un dels punts centrals de 
l’obra és com canvien les 
relacions entre les persones 
amb el pas dels anys.
Les persones no canvien. En Tom i 
la Kyra tenen posicions molt clares. 
Tenen una química bestial entre 
ells, però és impossible que 
s’enteguin. I sempre serà així. 
Insisteixen perquè s’estimen. –A.G. 

CELOBERT 
Teatre Goya  
Del 18 de maig a l’1 de juliol

Roser Camí

Les persones no 
canvien. Tom i 
Kyra tenen molta 
química però no 
s’entendran mai

Spregelburg s’inspira en Els set pecats capitals.
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Són mans o Gàbies?


