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Un crèdit
mereixedor de
tots els crèdits

Vull estrenar
al Nacional!

L’APUNTADOR

Es veia venir, però la realitat ha

superat totes les expectatives.

L’obra de Jordi Galceran El crèdit,

dirigida per Sergi Belbel, i que

es representa a La Villarroel des

del passat mes de setembre, va

arribar el 21 de desembre a les

seves primeres 100 representa-

cions després d’haver reunit més

de 50.000 espectadors i haver

exhaurit entrades dia darrere dia.

L’equip d’El mètode Grönhom ha

tornat a fer diana. I per cert, l’èxit

es repeteix també a la cartellera

madrilenya amb el muntatge

del text dirigit per Gerardo

Vera. Moltes felicitats!

Doncs, si aquest és un dels teus

objectius a la vida i tens guardada

al calaix o a lamemòria de

l’ordinador una obra que creus que

pot encaixar en la programació del

TNC, no et tallis ni un pèl! El teatre

disposa d’una bústia de recepció

de textos teatrals que un comitè de

lectura ple de noms prestigiosos de

la nostra vida escènica s’encarrega

de revisar puntualment. I de la

seva revisió en pot sortir el consell

de tenir en compte un text de

cara a la programació de futures

temporades. Provem sort?

Inf.: www.tnc.cut. Els textos es

poden enviar a textos@tnc.cat.

LA TARDOR BARCELONINA

Enric Cassasses la considera una

obra mestra absoluta, i Salvador

Dalí havia proclamat que el

seu autor era el seu filòsof de

capçalera. I malgrat aquests

referents, i malgrat tractar-se

d’una de les novel·les més in-

sòlites i radicals de la literatura

catalana (o potser precisament

per això), La tardor barcelo-

nina continua sent una obra

pràcticament desconeguda per

la gran majoria dels catalans.

Una maledicció que potser ha

començat a trencar-se, si tenim

en compte la molt bona rebuda

que va obtenir aquesta també

ben insòlita i radical adaptació

escènica del text que va passar

al seu moment per La Seca, i

que ara retorna a la cartellera.

L’espectacle –que combina text,

música i arts visuals– neix amb

l’excusa de commemorar com

cal que Francesc Pujols –el pare

de l’invent– va morir ara fa

mig segle. I per fer-vos només

una lleugera idea del contingut

incendiari que us trobareu al

llarg d’una història que es mou

sempre entre la novel·la negra,

el surrealisme i el pur disbarat,

ens explica la història d’un ar-

tista (a l’original, un poeta) que

tot just començar el relat cala

foc a la seva masia, i ja de pas

a la seva enamorada. Això, per

passar tot seguit a fugir vestit

de dona i aixecar equívoques

passions al llarg d’un accidentat

viatge en tren en el qual, ves

si no és casualitat, coincideix

també amb una doble de la seva

socarrimada núvia. Promet o

no promet, la cosa? De Francesc

Pujols. Un espectacle de Fèlix

Pons. Cia. Arsenic Arts Studio.

Amb Fèlix Pons i Jordi Busquets.

DEL 3 AL 5/1. L’ÀTIC 22 (TEATRE

TANTARANTANA). C/ DE LES FLORS,

22.METRO: PARAL·LEL (L2, L3).

TEL.: 934 417 022. PREU: 9€.

HORARI: 20H. DG., 18.30H.

ESTÁ LINDA LA MAR

Creada fa un parell d’anys per un

grup d’exalumnes de l’Institut

del Teatre, la companyia La

Pulpe Teatro es defineix com una

formació a la qual li agrada fer

un teatre que balla d’un món a

l’altre, picant una mica d’aquí i

una mica d’allà. I això mateix és

el que sembla estar-li passant a la

protagonista del seu espectacle,

una nena de deu anys que, ja per

començar, sembla tenir davant

seu un futur professional ben

complicat, si tenim en compte

que, quan la gent li pregunta

què vol ser quan sigui gran,

ella contesta que vol ser maga,

mestra i carnissera. Al llarg de la

representació, aquesta criatura,

la Zoe, a qui agrada expressar-se

en francès s’ha d’acostumar

també a fer salts constants entre

el món de la infància i el de l’edat

adulta. Els pares l’han deixat a

càrrec dels avis materns durant

uns dies. I a la seva nova llar, la

Zoe veu de cara per primer cop

la malaltia, la mort i les velles fe-

rides familiars mai curades. Text

i dir.: La Pulpe Teatro. Text i dir.:

Denise Duncan. Int.: Meritxell

Calvo Marco, Aina Sánchez Cuscó,

Salvador Miralles, Cinta Moreno,

Marta Santandreu, Mercè Boher,

Dani Arrebola.

FINS AL 12/1. NAU IVANOW.

HONDURES, 28.METRO: SAGRERA

(L1, L5, L9, L10). TEL.: 933 407 468.

PREU: 12€. HORARI: 21H. DG., 19H.

+ estrenes

LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER

Recordeu el gran recurs esce-
nogràfic que JosepMariaMi-
ró utilitzava al seumuntatge
d’El principi d’Arquimedes?De
tant en tant, la piscina pública
on tenia lloc l’acció de l’obra
es quedava a les fosques. I
quan es reprenien tant la llum
com l’acció, l’espectador tro-
bava que la seva perspectiva
del decorat s’havia invertit,
com si ellmateix s’hagués
desplaçat a la grada ubicada
davant seu. El decorat s’en-
carregava de recordar-nos
que la veritat és una cosamolt
fràgil que pot trontollar com
si res quan canvia unamica
l’angle de la nostramirada. I
aquesta fragilitat es fa també
del tot evident a les habitaci-
ons de l’hotel presumptament
africà i assetjat pel soroll de la
revolta popular que té lloc al
seu voltant, onMiró situa el
seunou espectacle.
No és estrany que, per les

habitacions on esmouen les
dues parelles que protagonit-
zen el text, es puguin escoltar
ressons del teatre dePinter,
accentuats potser de forma
latent pel fet que fa quatre
dies en aquestamateixa sala
es representavaTerra de nin-
gú, una de les grans obres del
mestre. Compassa sovint en
el teatre del britànic, també
el deMiró sembla voler asse-
nyalar les esquerdes sobre les
quals es sustenten les existèn-
ciesmés aparentment sòlides.

I el fum, que tant valormeta-
fòric agafa al llarg d’aquesta
nova obra, sempre sap trobar
aquestes esquerdes per es-
colar-se i anar contaminant
l’ambient. Parlant de conta-
minació: l’hotel de l’obra de
Miró emrecorda unamica
aquell en quèLluïsaCunillé
situavaAprèsmoi, le déluge,
i en què es podien percebre
els ecos contaminadors d’un
neocolonialisme amb rostre
liberal i actituds progressistes
del qual podem trobar signes
en les actituds tant de la pare-
llamadura comde la parella
més jove d’aquest text.
Sòlidament recolzat en un

quartet protagonista del qual
sobresurtCarmeElias, des-
plegant totes les capacitats
manipuladores del seu per-
sonatge, l’obra deMiró es
moupel terreny de les peti-
tes esquerdes quemostren el
malestar profund, però que
ningúpermet que es facin
prou grans per posar enpe-
rill la seguretat de tot l’edifici.
DeiaMiró enuna entrevista
que vivimenuna societat que
venpor i seguretat alhora. I
aquest estimulant text n’és
una bonaprova. Aquí tothom
sent el pes del lleuger però
persistentmalestar quotidià
de quèparlava tambéPinter.
Però tothom témassa por per
voler sortir de la foto de grup
a la qualMiró atorga un sig-
nificatiu protagonisme.

Teatre Nacional de Catalunya
(Sala Petita).
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