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PRIMER PREMI
Creuer per la Mediterrània de Royal Caribbean per a dues persones durant set nits en cabina exterior,
amb sortida a Barcelona segons disponibilitat de dates al Liberty of the Seas i amb escales en Toló-Provença,
Villefranche, La Spezia-Pisa/Florència, Civitavecchia-Roma i Nàpols. Se sortejarà, al final, entre els guanyadors
de les vint preguntes del concurs

ALTRES PREMIS
‘Espriu transparent’. L’apassionant bio-
grafia d’Espriu per Agustí Pons publicada
per Proa, de la qual diàriament se sorteja-
ran tres exemplars entre els guanyadors
de la pregunta corresponent
‘La pell de brau’. 50 exemplars del clàssic
d’Espriu seran sortejats entre els primers
concursants que assoleixin 15 encerts
Estoig obres completes. 25 exemplars de
les obres completes d’Espriu se sortejaran
entre els concursants amb 20 encerts

Enrenoufamiliar
CRÍT ICA DE TEATRE

El viento en un violín

Autor i director: Claudio
Tolcachir
Intèrprets: Inda Lavalle,
Tamara Kiper, Miriam Odorico,
Araceli Dvoskin, Claudio
Tolcachir i Gonzalo Ruiz
Lloc i data: Teatre Romea
(24/VII/2013)

JOAN-ANTON BENACH

Segon espectacle de l’argentí
Claudio Tolcachir (Buenos Ai-
res, 1975) que es pot veure a Bar-
celona. Després de La omisión de
la familia Coleman, ovacionada a
l’Espai Lliure el desembre del
2009, El viento en un violín sem-
bla que dugui el perdigó a l’ala de
les coses esperades des d’unes ex-
pectatives massa favorables.
Abans d’ahir, al Romea es van
sentirmoltes rialles,més i tot pot-
ser de les que convenia, un se-
nyal que elmaliciós sentit de l’hu-
mor de l’autor i director es decan-
tava devers una comicitat repica-
da que acabaria per situar l’espec-
tacle a un nivell molt per sota,
crec jo, del que havia assolit la
història dels Coleman.
Aquesta vegadaTolcachir tam-

bé ens parla d’una família o, mi-
llor, d’un enrenou familiar impor-
tant. En un únic espai escènic,
l’homeha projectat cinc àrees dis-
tintes, cinc racons per adjudicar
el personal següent: un psiquia-

tre i el seu pacient, un individu
més pelat que un jonc que li de-
mana feina al metge en el diàleg
més enginyós de tota l’obra; dues
lesbianes permanentment enjo-
gassades, una d’elles amb ganes
bojes de tenir un fill; la mare
d’aquesta noia que alhora és la
minyona d’una dona rica, mare
del pacient esmentat, el qual, a
més de buscar feina, és un gama-

rús de còrpora atlètica –el propi
Claudio Tolcachir–, encarregat
de deixar embarassada la lesbia-
na d’encesa vocació maternal.
El parament demobles per de-

limitar mínimament el territori
propi d’aquesta gent, tot i l’aigua-
barreig que es produirà al llarg

de la funció, és una convenció
que degenera en la nosa del des-
ordre massa exagerat i constant.
A La omisión de la família Cole-
man recordo que la presència
d’una àrea hospitalària i d’una
àrea domèstica no arribaven a in-
tranquil·litzar l’acció com ho fa
ara el disseny d’un espai triturat
pel propi director. Si per entre-
mig d’aquest panorama laberín-
tic dic que la dona rica no s’està
de fer-li moxaines ridícules i in-
fantívoles al seu fill ganàpia, cri-
dat a exercir de semental; si la les-
biana que busca el fill persegueix
el noi amb l’actitud de qui vol i
dol, un xic desconcertada; si
quan arriba l’ocasió propícia per
a l’aparellament, el gamarús té
problemes per a l’acompliment
de la seva missió procreadora; si
la minyona i la senyora a la qual
serveix es lliuren a una rivalitat
permanent de classe..., el lector,
espero, pot deduir d’una manera
força aproximada quina mena
d’humor és el que circula per El
viento en un violín.
Val a dir, en qualsevol cas, que

la inqüestionable categoria inter-
pretativa de les quatre actrius
–IndaLavalle, TamaraKiper,Mi-
riam Odorico i Araceli Dvoskin–
i dels dos actors –Gonzalo Ruiz i
Tolcachir– i una direcció eficient
posen la rialla irresistible a tocar
de l’acudit i de l’equívocmés faci-
lot. D’altra banda, el to festiu
amb què arriben al públic els girs
argentins del castellà predisposa
a una alegria ambiental i encoma-
nadissa, molt apropiada per per-
llongar l’aplaudiment final fins
més enllà del que probablement
es mereix la comèdia.c

Imatge d’El viento en un violín

Espriu,motiu
d’unconcurs
desdedemàa
‘LaVanguardia’
BARCELONA Redacció

A partir de demà diumenge, La
Vanguardia inicia un concurs al
voltant de la vida i obra d’Espriu
amb un important premi pel gua-
nyador: un creuer deRoyal Carib-
bean d’una setmana per la Medi-
terrània.
Amb el títol Paraula d’Espriu,

es convida els lectors a endevinar
quin vocable falta en una sèrie de
citacions del poeta que aquest
any celebra centenari; en concret
vint, una al dia fins el 16 d’agost.
Els textos que acompanyen les
preguntes versaran sobre aspec-
tes curiosos de la vida i la perso-
nalitat d’Espriu que ajuden a en-
tendre una obra diversa en gène-
res i temàtiques que li va valer en-
tre altres mèrits ser proposat per
al Nobel o figurar al cànon litera-
rimundial confeccionat pel crític
Harold Bloom. Seran tractats te-
mes com la seva capacitatmemo-
rística, la seva obsessió per corre-
gir, la seva peculiar cal·ligrafia, el

seu gust per les xafarderies literà-
ries, l’hora i mitja que necessita-
va per afaitar-se, el temor que
despertava entre els seus profes-
sors a la universitat o el seu im-
pressionant fitxer a mà de lectu-
res, sobretot a partir de la base
que proporciona el llibre d’Agus-
tí Pons Espriu transparent.
El guanyador del concurs po-

drà gaudir amb un acompanyant
d’un creuer de Royal Caribbean
per laMediterrània en record del
realitzat per Espriu el 1933, que
tant el va marcar i on va forjar
unes amistats que li durarien per
sempre, un viatge de 45 dies que
d’altra banda va ser una fita cultu-
ral de la Segona República on
van coincidir 200 professors i
alumnes universitaris de tot Espa-
nya, com Julián Marías o la ger-
mana de García Lorca.
Les bases del concurs es poden

consultar a Lavanguardia.com,
on es reuniran les successives
preguntes i respostes i l’evolució
de la participació.c

JEAN PAOLO SAMA

EL CONCURS

Els premis


