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L’actor i autor Manel Veiga, amb l’actriu Àngels Poch, la seva mare en la ficció

L’autor i actor estrena al TNC un exercici teatral sobre la memòria, ambientat a la Barceloneta

Manuel Veiga reivindica el
melodrama a ‘16.000 pessetes’

Marta Monedero
BARCELONA

E
n algun mo-
ment des-
prestigiat, el
melodrama

és el gènere que
Manuel Veiga vol
reivindicar en la se-
va última obra,
‘16.000 pessetes’,
on recorda la Bar-
celoneta d’ara i la
de quan encara no
hi havia els euros.

Es tracta d’un text dramàtic
que “no s’assembla al 30 mi-
nuts quan observa la realitat,
sinó que hi posa un punt de
màgia i de curiositat”, exposa
Joan Castells, que és el direc-
tor de la nova estrena que té
com a escenari la Sala Tallers
del Teatre Nacional.

16.000 pessetes és una obra
“d’actrius”, com la defineix
Veiga. De fet, ell n’és l’únic
protagonista masculí i com-
parteix escenari amb Àngels
Poch, Anna Güell i Francesca
Piñon. “Aquesta és una obra
sobre la memòria, sobre la
Barceloneta, un barri obrer,
de pescadors, que s’està
transformant molt i que aviat
costarà de reconèixer, perquè
s’està convertint en una zona
per a rics, per a estrangers
que hi venen a viure uns me-
sos”. 16.000 pessetes també és
un “homenatge a una gene-

ració de dones que han viscut
la guerra, la postguerra i la
Transició”, continua l’autor.

Record del Somorrostro
La idea de Veiga ha estat

“escriure un melodrama so-
cial on, com passa a la vida,
sovint els diners i el passat
condicionen el destí dels per-
sonatges”. De fet, qui empeny
l’obra, el seu motor, és l’àvia
Soledat, una dona que conti-
nua passant els euros a pes-
setes per no oblidar el seu
passat. “Ella volia ser mestra i
no va poder assolir el seu
somni, per això dóna classes a
una noia del Somorrostro, la
filla d’una prostituta, que a

l’obra he batejat com la Qua-
tre Conys”, comenta l’autor.
Un nom que no s’ha tret de la
màniga. En realitat, al So-
morrostro “hi havia fa anys
una prostituta que li deien la
Vuit Conys, una dona que
traficava amb tabac i que, en
alguna ocasió, fins i tot s’ha-
via venut la sang, que era l’ú-
nic que tenia”. Com sempre,
la realitat supera la ficció.

A parer del director, Manu-
el Veiga aconsegueix trans-
metre amb aquest text les
olors de la Barceloneta, tot i
que ell no és fill del barri,
“però hi tenia un amic de pe-
tit i sempre vaig envejar que
tinguessin el mar a tocar”,

afegeix l’autor-actor, una fi-
gura no gaire comuna en el
panorama escènic català, on
hi prolifera més la dicotomia
autor-director.

Aquesta obra s’emmarca en
el T-6, un projecte que, a mig
termini, patirà grans trans-
formacions. A més a més de la
inclusió de les sales alterna-
tives, també en formarà part
la Societat General d’Autors,
a través d’un conveni que en-
cara està per concretar. De
moment, però, el T-6 avança
segons la idea primigènia.
.........................................................
‘16.000 pessetes’
● Sala Tallers
Del 1/03 al 20/03

Lluïsa Cunillé estrena a l’Espai
Lliure un ‘thriller’ minimalista

Carles Matamoros
BARCELONA

L’
autora te-
atral Lluï-
sa Cunillé,
recent

guanyadora del
premi Ciutat de
Barcelona, estrena
‘Occisió’, un ‘thriller’
minimalista dirigit
per Lurdes Barba,
que narra l’enfron-
tament entre dues
dones en un hotel
decadent, allunyat
de la gran ciutat.

La història, que succeeix en
el període d’una setmana, ar-
ranca quan una dona (Lina
Lambert) decideix abandonar
temporalment la vida urbana
i s’allotja en un hotel aïllat de
la muntanya. Allà és l’única
clienta, però la propietària
(Mia Esteve) la vol fer fora

perquè pretén tancar el nego-
ci. Ella es nega a marxar i això
provoca tensió entre totes du-
es. La situació, cada cop més
incòmoda, es trenca amb l’a-
parició d’un home (Jordi Co-
llet), que necessita ajuda des-
prés de patir un accident de
cotxe. Els tres personatges re-
presenten tres visions contra-
posades del món i viuen un
moment d’impàs.

Profunditat de text
Occisió manté els elements

característics de l’univers dra-
matúrgic de Lluïsa Cunillé.
Així, segons Lurdes Barba, l’o-
bra “parla de petites coses,
que serveixen per crear una
atmosfera, element comú a
totes les obres de l’autora”. Un
altre aspecte remarcable, se-
gons la directora, és la pro-
funditat del text. “No hi ha res
superflu. És una escriptura
bàsica i difícil, que hem d’in-

terpretar”. Un tercer punt que
crida l’atenció de l’obra és el
misteri que vol despertar
l’autora. Segons Àlex Rigola,
director del Teatre Lliure,
“Cunillé crea unes tensions
que et fan dubtar sobre què
diuen els personatges”. De fet,
els mateixos personatges no
tenen nom (sel’s coneix per les
inicials del seu ofici) i l’autora
prefereix no donar pistes als
actors sobre com interpretar
l’obra. L’actor i músic Jordi
Collet assegura que és “un
thriller sobri que recorda les
primeres pel·lícules de David
Lynch”. En aquest sentit, l’ac-
triu Mia Esteve va admetre
que no li va ser gens fàcil tre-
ballar un text com aquest. “Ha
estat molt estrany. Era un
llenguatge molt desconegut
per a mi i em va resultar es-
gotador els primers dies. Re-
quereix un entrenament que
no havia fet mai, però m’ha

agradat molt fer-ho”. En defi-
nitiva, com diu Barba, ens
trobem davant d’un muntatge
amb el qual “connectes o no”,
que requereix la implicació
del públic.
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‘Occisió’
● Espai Lliure
Del 03/03 al 20/03
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Rosa Cullell enfoca la
gestió al Liceu de forma
“empresarial”
M.P.
BARCELONA

Rosa Cullell va ser nomenada
ahir formalment directora
general del Gran Teatre del
Liceu pel patronat d’aquesta
institució. Després de la reunió
Cullell va fer una
compareixença pública,
recolzada per la consellera de
Cultura, Caterina Mieras, en
què va agrair la confiança
rebuda i va reconèixer: “Sóc
conscient que el Liceu no m’ha
agafat pels meus coneixements
de bel canto i lírica, sinó per la
meva trajectòria en el món de
la gestió”. Cullell sap que entra
en el Liceu en un moment en
què l’anterior director va
reconèixer que s’havia tocat
sostre quant a nombre de
funcions, abonats i creixement
de públic, alhora que també
està limitada per un contracte
programa aprovat per les
administracions per als
propers quatre anys. Així,
Cullell va dir que seguiria la
línia de gestió empesa per
Caminal –amb qui s’havia
reunit el dia anterior per al
traspàs–, aprofundint en el
mecenatge privat i la projecció
internacional, amb la idea que
“el Liceu és una empresa”.
Hores després, ahir a la tarda,
Cullell signava el seu primer
acord de mecenatge amb la
multinacional Repsol YPF.
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Teatre Arca estrena la
comèdia negra
‘Assassins anònims’
Redacció
BARCELONA

El veterà grup Teatre Arca
estrena Assassins anònims al
Teatre de Ponent de
Granollers, una comèdia negra
que fa una valoració irònica de
la violència que tothom porta
dins. A l’espectacle, que ha
sortit de la unió entre el
guionista Enrique Sánchez
Abulí i l’il·lustrador Fèlix Vega,
tenen un pes fonamental les
il·lustracions de còmic que
apareixen a l’escenari en
retroprojecció. Coincidint amb
l’estrena ha sortit a la venda el
còmic homònim de la
representació. L’espectacle,
que ja s’havia vist a la Fira de
Tàrrega, es representa avui,
demà i els pròxims 4, 5 i 6 de
març.


