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Els intèrprets es dirigeixen a ells mateixos en el muntatge ‘No et moguis’

La comicitat de Woody Allen
inspira Clara Segura i Bruno Oro

ARTS ESCÈNIQUES I ESTRENA
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Ella ve de tornada d’un
dels grans èxits de la tem-

porada passada, Ets aquí?, que l’ha
fet mereixedora del premi a la mi-
llor actriu en el Memorial Margarida
Xirgu. Ell s’escuda en la imitació
d’Ángel Acebes en el programa Mire
usté, d’Antena 3, a l’espera de ser re-
conegut com a actor per si mateix.
Junts, Clara Segura i Bruno Oro for-
men la companyia Total Memos, en
què exerceixen de protagonistes i de
directors de No et moguis, que s’estre-
na demà al Club Capitol. Amb
aquesta peça intentaran repetir
l’èxit de la seva anterior aventura
teatral en comú, Nena, maca, per fa-
vor les postres.

Si no fos pel seu to lleuger i la se-
va mirada còmica, el que es relata a
No et moguis podria ser perfecta-
ment un melodrama trist i quotidià.
Com en tantes pel.lícules de Woody
Allen, de qui Oro, autor del nucli
dur de la peça, es confessa fervent
admirador, la crisi de la parella és el
detonant d’una història en què els
intèrprets es multipliquen en una
multitud de personatges a ritme en-
dimoniat, per parlar de com la socie-
tat «frenètica i estressada» pot aca-
bar influint en la vida quotidiana de
la gent. «És una obra molt cinema-
togràfica» , assenyala Oro, con-
vençut que qualsevol temps passat

no només va ser millor sinó també
més procliu a la tranquil.litat. «Ens
hem permès dos estils, un amb
més càrrega poètica relacionat
amb la parella i un de més grotesc
en què reflectim l’embogit estil de
vida que tots patim».

Segura encarna una actriu a l’es-
pera del gran paper de la seva vida.
Oro és un pintor a contracorrent i
sense sort. Tots dos hauran de bre-
gar amb la dissolució dels seus senti-
ments en un entorn hostil, carregat

de mòbils, cirurgia estètica, vernissa-
ges de pintura contemporània en
què només compten les aparences i
aventures ocasionals.

Fill i nét de pintors de Cadaqués
–el seu avi és Ramon Pitxot, germà
d’Antoni, directe col.laborador de
Salvador Dalí–, Bruno Oro utilitza
aquest bagatge familiar pictorico-
pintoresc per donar més densitat a
la seva proposta argumental, cosa
que en el muntatge donarà peu a un
dels moments més vistosos: quan

una xarxa de Cadaqués es llanci so-
bre la platea i pesqui literalment els
espectadors. Una banda sonora
jazzística creada per Oro en sintonia
amb l’univers de Woody Allen i la
inclusió d’una pel.lícula surrealista
amb ressons d’Un perro andaluz, fil-
mada per a l’ocasió per Lluís Danés,
són alguns dels plats forts d’un
muntatge emmarcat en una esceno-
grafia minimalista –dues cadires–,
amb una «creativa» il.luminació de
Carles Rigual.

q PARELLA CREADORA
La parella d’actors se sent molt im-
plicada en el producte, no només
perquè també n’assumeixen la pro-
ducció, sinó perquè se senten abso-
luts creadors del resultat, amb la lli-
bertat que suposa no haver de doble-
gar-se a les ordres d’un director ex-
tern. «És molt emocionant veure
créixer un espectacle que hem anat
construint i polint als assajos. I és
una cosa que no s’acaba mai, cada
dia has d’ajustar els temps i les si-
tuacions davant de les reaccions
del públic», diu Segura amb orgull, a
la vegada que reconeix que ella s’ha
encarregat més de la direcció «per-
què pel fet de no haver escrit l’obra
em permetia més distància i una vi-
sió global».

No et moguis es representarà a la
sala 2 del Club Capitol fins al 8 de
gener. Després passarà a fer gira per
terres catalanes.<

33 Clara Segura i Bruno Oro, durant els assajos de No et moguis.
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‘Pulsió’, de
Kroetz, desplega
sexe i crueltat
al Tantarantana
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Si l’any passat a Tempo-
rada Alta (i aquest cap

de setmana al festival de Tardor
de Madrid) es va poder veure l’im-
pressionant muntatge de Tho-
mas Ostermeier sobre l’obra de
Franz Xaver Kroetz Concert a la
carta, ara és la petita sala Tanta-
rantana la que recupera Pulsió,
una peça que l’autor bavarès va
escriure a la dècada dels 90 amb
l’habitual i descarnada càrrega
crítica social i política que carac-
teritza les seves obres. Pulsió està
dirigida per Glòria Balaña i inter-
pretada per Teresa Urroz, Oriol
Genís, Míriam Alamany i Climent
Sensada.

El quartet de personatges «bru-
tals i tendres, instintius i sòrdids»
està compost per un matrimoni
que regenta una floristeria espe-
cialitzada en corones mortuòries,
una empleada que tenen subju-
gada i el germà de la dona, que
acaba de complir condemna car-
cerària per exhibicionista. El
muntatge gira al voltant dels de-
sitjos eròtics reprimits i té el seu
moment més compromès en els
repetits i molt explícits actes se-
xuals que els intèrprets es veuen
obligats a abordar.

L’obra estarà en escena fins al
4 de desembre, però abans està
prevista la visita de Kroetz a Bar-
celona els dies 23 i 24 de novem-
bre per veure el muntatge.<

/2/ Literatura

L’escriptora Brigitte Kronauer, de
64 anys, va rebre ahir el premi
Georg Büchner, el guardó més
prestigiós de les lletres alema-
nyes, dotat amb 40.000 euros.
L’escriptora, resident a Hamburg
des del 1967, va ser mestra d’esco-
la a Aquisgrà i Göttingen i es va
donar a conèixer amb obres com
Rita Münster (1983) i Frau Mühlen-
beck im Gehaeus (1980), la seva pri-
mera novel.la.

Kronauer obté el premi
de l’acadèmia alemanya

/1/ Cine

Survive Style 5+, film amb què el
japonès Gen Sekiguchi debuta
com a realitzador de llargs, i el
curt finlandès Rare Export Inc, de
Jalmari Helander, han estat els
grans vencedors de la Setmana de
Cine de Terror de Sant Sebastià,
que es va clausurar ahir a la nit
en una gala presentada per San-
tiago Segura i que va incloure
l’estrena a Europa de la pel.lícula
nord-americana An american
haunting, de Courtney Solom.

Un film japonès triomfa
a Sant Sebastià
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