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Text i dir.: JosepMariaMiró i Coromina.
Int.: JoanCarreras, CarmeElias, Lluís
Marco,AnnaSahun.Data: Finsal 26/1.
Lloc: TeatreNacional deCatalunya
(SalaPetita). Plaçade lesArts, 1.dGlò-
ries (L1).(933065700.€D’11,50a
23euros.CDedc. ads., 20h;dg., 18h
(5/1,nohi ha funció).

ENVAÏTS PER REVOLTES ÍNTIMES O EXTERNES
JOSEP M. MIRÓ I COROMINA ENS FICA EN UN HOTEL EN QUÈ CAP HABITACIÓ ÉS PROU SEGURA

Perentrara l’acomodadaurbanit-
zacióenquèté llocNeriumPark,
l’obraqueacabadepresentar
alTemporadaAlta iquejaha
començatagenerarexcel·lents
opinions,enscaldràesperarfins
al’estiuvinent.Però,demoment,
MiróiCoromina, l’autordelame-
morableElprincipid’Arquimedes,
se’nspresentaalTNCperpartida
doble. Iambduesobresquecom-
parteixencomamínimunparell
detretscomuns: lesduesestan
situadesenunpaísmésomenys
llunyà, ia lesdueshi trobarem
personatgesentrànsit (inoem
refereixoexclusivamentaldes-
plaçamentfísic)quevénend’un
aeroportointentenagafarunvol.
Jatindremtempsperconèixer,a
partirdel15degener,Ladonaque
perdiatotselsavions.Elquetoca
araéspresentar-vos laLauraien
Jaume, laparellamaduraalaqual
hanaconsellatagafarunavióde
tornadacapaBarcelonacommés

aviatmillor. I tambél’Evai l’Àlex,
laparellamésjovequeacabacom
quidiudebaixardel’avióqueels
haportatdesdeBarcelonafins
aquestaterraconvulsaonespo-
driadecidirelseufutur.Enqual-
sevolcas, tantelsacabatsd’arribar
comelsquehandeixat laresidèn-
ciaqueposseeixenenaquestpaís
perdirigir-seaunllocméssegur
estanaramateixtancatsalmateix
hotel.Elcarrersdelaciutatestan
encesos.Larevoltasemblahaver

esclatatarreu.I jasabeuque,quan
passenaquestescoses,elsgrans
hotelsadquireixenl’aspected’una
menadefantasmagòricaterra
deningúalhoraprotectora
i inquietant.Aquídins,elshostes
espodensentiraresguardde
l’amenaçaexterior, tot iqueen
realitat,nomésn’estiguinseparats
perunfinestraldevidre:desde
dinsdelvestíbul,potsemblar
queelpànic ielscritsdelcarrer
tenenllocenunescenari.

PERSORT,ESPOTFUMAR!

I és queper aun fumador com
cal unhotel i unpaís on encara
no estigui perseguit el seu vici
tenen alguna cosadeparadís,
permolt incendiària que resulti
la situació política. I permolt
quedarrere els rostres alegres
dels habitants d’aquest país sem-
pre ambganesde festa s’hi pugui
reconèixer tambéuna evident
misèria. El fumdel tabac, el fum
dels incendis revolucionaris i
el fumde les relacions depare-
lla quepotser s’estan cremant
per dins vénen a coincidir en
aquest text enquè, comdiu el
seumateix autor, de vegades pot
arribar a semblar que el conflic-
te exterior nopassa de ser una
anècdota circumstancial. Enca-
ra que, evidentment, noho sigui
pas i funcioni tambéde forma
evident comuna clarametàfora.
Tal comdiu a l’obra el personat-
gede l’escriptor, passa sovint

que enmoltes ocasions arribem
adesitjar la revolta, però quanhi
somal bellmigpreferiríemque
nohagués arribatmai. I llavors
ens tanquemenunhotel ami-
rar-ho tot des dedins esperant
que aviat tot torni a la normali-
tat. Tornaran també a la norma-
litat aquestes dues parelles ara
ficades enunamenad’espiral
dels paranys i les paraules amb
trampa?Enqualsevol cas, i com
a la piscinapública d’Arquime-
des o a la urbanitzacióNerium
Park, ara sembla fràgil tot el que
semblava segur. R.O.


