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Exquisit festí teatral

LLÀTZER MOIX

L
a llibertat emana de
la naturalesa. Això
deuen pensar molts
arquitectes que pre-

fereixen les formes orgàni-
ques a les derivades de la lògi-
ca del seu ofici. Per exemple,
els danesos de 3XN, que el
març van inaugurar la nova
fita arquitectòni-
ca de Copenha-
guen: l’AquariNa-
cional de Dina-
marca (The Blue
Planet). A prime-
ra vista, les seves
formes revestides
d’alumini resul-
ten atractives:
semblen inspira-
des en un remolí
d’aigua o, fins i
tot, en el Guggen-
heim de Bilbao.
L’accés a

aquest edifici té
un punt de miste-
ri. Els dos braços
corbats que prote-
geixen l’entrada s’acompa-
nyen d’un fossat de formigó
ple d’aigua, que comparteix
reflexos i esclats amb el me-
tall. Després, el trànsit entre
aquestes brillantors i la fos-
cor interior, pròpia dels fons

marins, crea un contrast sug-
geridor. Però, malgrat el dit
fins aquí, acaba dominant la
sensació que el capritxós vo-
lum de l’edifici obeeix més al
desig de crear una cosa visto-
sa que a les exigències geomè-
triques dels seus 53 tancs
amb un total de set milions
de litres d’aigua, on neden
20.000 peixos. No millora la

impressió sobre aquesta obra
el fet que el llenguatge curvi-
lini de la seva façana ter-
restre es vegi interromput en
la marítima, pròdiga en tan-
caments plans i presidida
pels grans finestrals quadricu-
lats de la cafeteria, amb vistes
al camp marí d’aerogenera-
dors i el pont d’Oresund.
Copenhaguen disposa, així

doncs, d’un nou emblema ar-
quitectònic: un remolí –un al-
tre!– suposadament esponta-
ni, però més deutor del for-
malisme que de la llibertat,
sempre condicionada, de la
naturalesa.
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Una vista del nou Aquari Nacional de Dinamarca
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Un aire de família

Direcció: Pau Durà
Lloc i data: Teatre Romea
(18/IX/2013)

JOAN-ANTON BENACH

En el terreny de la quotidianitat
més compartida, on mai no s’hi
produeixen esdeveniments es-
pecialment singulars, les clas-
ses menestrals suporten amb
resignació inconscient la tragi-
comèdia de la trivialitat. Elles
representen el món de les in-
quietuds més comunes, un uni-
vers pintat amb tota la gamma
de grisos, del qual només els
molt observadors aconseguei-
xen pouar-ne històries sufi-
cientment captivadores. La pa-
rella francesa formada per Ag-
nès Jaoui i Jean-Pierre Bacri
han honorat aquest gremi amb
Un air de famille, comèdia tea-
tral i pel·lícula dirigida i inter-
pretada per ells mateixos a les
darreries del segle passat, feliç-
ment premiada i muntada en
castellà en els primers anys
2000 amb el títol desventurat
deComo en las mejores familias.
Una de les coses bones que

tenia aquell espectacle, tan mal
titulat, de cara el dia de demà,
era la intervenció de l’actor
Pau Durà en el paper menor de
Tomás, elmosso del bar-restau-
rant on transcorre la comèdia
de Jaoui-Bacri. Vet aquí que, a
hores d’ara, Pau Durà –traduc-
tor de la peça junt amb Alejan-

dra Herranz– intèrpret ex-
cel·lent, foguejat en moltes
guerres escèniques, s’estrena
com a director a Un aire de fa-
mília. I bé sigui pel plus de res-
ponsabilitat que suposa el ba-
teig en aquest ofici, bé sigui
pels coneixements adquirits en
tots els topants de l’obra,
mentre actuava de subaltern, el
cert és que la direcció de la co-
mèdia em sembla un encert de
dalt a baix.
A veure: quan un comprova

que en l’actuació dels sis intèr-
prets no es produeix ni unamí-
nima nota negativa, quan tot
funciona amb una precisió de

rellotgeria i, a més a més, és
possible d’aventurar que al-
guns dels actuants com-
peteixen amb els millors pa-
pers de la seva carrera, el des-
llorigador del treball excep-
cional de tot el grup cal trobar-
lo en el treball minuciós i exi-
gent del director. Amb Un aire
de família és possible, doncs, de
certificar la traça directora de
Durà, amatent a l’estructura,
composició i ritme general de
la representació, però vigilant,
també, a la distància curta, de

la feina d’actrius i d’actors.
El dinar setmanal a l’establi-

ment d’enQuim (FrancescOre-
lla), germà gran de la família
que presideix unamare posses-
siva (Maife Gil), aquesta vega-
da serveix per celebrar l’aniver-
sari d’Elisenda (Àgata Roca), la
dona del Jordi (RamonMadau-
la), germà segon, vanitós, encor-
batat i obsedit per com se l’ha
vist en un programa televisiu
delmatí.Marginada de la cridò-
ria i xerrameca del grup, hi ha
la Bet (Cristina Genebat), la fi-
lla i germana que ha ingressat a
l’atur, moltes estones em-
murriada i contemplada amb
sospitosa insistència per To-
màs (JacobTorres), aplicat aju-
dant del Quim, i que després de
ballar amb l’Elisenda –una im-
millorable, exquisida curta de
gambals– desperta la gelosia
del marit i acaba ensenyant les
seves males puces.
Amb aquest repartiment de

luxe, l’espectador pot sentir-se
contínuament gratificat pels
moments més esvalotats i els
més calms de la comèdia, pels
esgarips, les discussions o les
ximpleries que circulen entre
els reunits, en un crescendo for-
midable. La figura materna ha
de posar cullerada a cada inter-
venció filial i, invariablement,
les seves paraules no fan més
que atiar les controvèrsies i,
per descomptat, fer més vehe-
ment la hilaritat del públic. Si
Un aire de família es recoma-
nable aquestes i d’altres raons,
ho és especialment per qui vol
descobrir reaccions magnífi-
ques, insospitades d’Àgata Ro-
ca i registres tragicòmics desco-
neguts d’Orella.c

Rodés, Rodríguez & Sales

Lloc i data: Heliogàbal
(15/IX/2013)

DONAT PUTX

Laprimavera passada es va publi-
car Convergència i Unió, el tre-
ball discogràfic confegit en co-
mandita per Maria Rodés,
RamónRodríguez (TheNewRae-
mon) i Martí Sales (Els Surfing
Sirles), tres dels valorsmés indis-
cutibles de l’escena independent
local, que han comparegut du-
rant dues dates consecutives a
Gràcia, tot presentant aquesta
proposta ambel reforç dedosmú-
sics més.

En la primera sessió, aquest
trio sublim es va passejar per can-
çons que adapten la paraula d’En-
ric Casasses (Guerres i amaga-
tall), NúriaMartínez-Vernis (Ta-
xidèrmia) o la mateixa Bíblia
(Eclesiastès 12:2-8), per no parlar
de gemmes com Jo no vull ser un
cactus, i sorpreses que passaven
per Josep Pla oNeil Young (emo-
tiu The needle and damage done
en memòria d’Uri Caballero).
Un artefacte de bella mirada

folk-pop, encara que no vanman-
car-hi algunes tormentes sòni-
ques i cops de cresta d’allò més
apreciables.
Talent sumat en el vessant líric

i musical, i amb tota probabilitat
un dels grans concerts de l’any
en curs.c

Alguns dels actuants
en aquesta obra
competeixen amb
els millors papers
de la seva carrera

ARXIU

.,%*/ ('$& " (')(& +,#,!-%,

#Mercè13

Addison Groove · Alizzz · Animic · Aucan
Batida · Berlinist · Boreals · Cardopusher
vs Nehuen · Copia Doble Systema · Cuello
Disco Las Palmeras! · DopeD.O.D. · Dorian

DorianConcept · ElMató a unPolicíaMotorizado
El Petit de Cal Eril · Elektro Guzzi · Fur Voice

Future of the Left Fyahbwoy · Guerrera
Havalina · High Focus Records showcase

Le Parody · Los Hermanos Cubero · Lucy Love
Manos de Topo ·Miles Kane · Miss Cafeina

Natos y Waor · Obrint Pas · Orxata · Oso Leone
Pájaro · Pau Vallvé · Rafael Lechowski
Rusty Warriors · Second · Semifinal

Sona 9 · Small Black · SOHN · Standstill
Supersubmarina Systema Solar · TAI

The Free Fall Band · The Suicide of Western
Culture · The Tea Servants · Timberism
Triángulo de Amor Bizarro · Unicornibot

Ville Rowland Wolfram

The Blue Planet

Arquitectes: 3XN
Ubicació: Kajakvej, 2770, Kas-
trup (al costat de l’aeroport de
Copenhaguen, a Dinamarca)


