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LorenzoViotti guanya elXIConcurs
deDireccióde l’Orquestra deCadaqués

La selecció de llibres de l’anyde
‘LaVanguardia’ s’instal·la a les llibreries

La llibreria La Ploma, al carrer Sicília, amb el pòster literari
PEDRO MADUEÑO

wEl jurat, presidit per Guennadi Rojdéstvenski, va concedir el pri-
mer premi del XI Concurs de Direcció de l’Orquestra de Cadaqués
al director francès Lorenzo Viotti, de 23 anys. A la final, Viotti i
Vlad Vizireanu van dirigir l’últim acte de l’òpera Telémaco nell’isola
di Calipso, de Ferran Sor, la Simfonia núm. 2 de Beethoven, i L’ab-
sència, d’Hèctor Parra. Viotti girarà tres anys amb 23 orquestres,
19 d’espanyoles i quatre de la resta d’Europa. / Redacció

wLa selecció dels millors llibres de l’any de crítics i periodistes
de La Vanguardia i d’altres mitjans, així com de llibreters i biblio-
tecaris, publicada diumenge passat, ha estat convertida en pòster
i distribuïda en llibreries catalanes com a referència i consell.
Aquesta selecció engloba llibres de ficció, tant en català com
en castellà, així com una selecció de llibres de no ficció i també
de novel·la negra. / Redacció

MaduresadeMiró
CRÍT ICA DE TEATRE

El quadre, Pinter pur, és d’una concisió admirable

Fum

Autor i director: Josep Maria
Miró
Lloc i data: TNC (18/XII)

JOAN-ANTON BENACH

El dia era clar, hi havia un cor-
rent d’aire fresc i net i a Josep
Maria Miró (Vic, 1977) se li en-
comanà un bri de l’esperit de
Harold Pinter que passava per
allà. I en arribar a casa,Miró va
escriure Fum.
Un matrimoni jove i un de

no tan jove coincideixen en un
hotel confortable de la capital
d’un país revoltat, probable-
ment africà.
Al carrer hi ha greus alda-

rulls, l’aeroport està tancat i
sortir de l’hotel és del tot des-
aconsellable. Les dues parelles,
doncs, es passaran tres dies a
l’establiment, sense saber gaire
què fer. La Laura, la dona més
madura, tota ella un esquer
elegant, anirà a la caça d’alguna
nova satisfacció sexual.
La jove Eva –que s’arriscarà

a sortir fora– cercarà alguna
emoció que l’alliberi de la ruti-
na i del cansament provocat

pels tràmits d’una adopció, ina-
cabables. Abans i després d’irri-
tar-se per la imprudència de la
seva dona, l’Àlex serà abordat
per la Laura, mentre que elma-
rit d’ella, el Jaume, després de
fer coneixença de l’Eva, tindrà
ocasió de comprovar l’amable
sol·licitud de la seva muller,
quan la necessita.
La doble parella podria dibui-

xar un quadrilàter sense gaires
sotracs. La pau i l’estabilitat
semblen regnar en tots dosma-
trimonis, els quals, en acabar
l’emergència que els ha tingut
segrestasts, s’acomiaden amb
cordialitat.
Els joves, entortolligats, com

acabats de casar, i la Laura, jovi-
al, proposant la fotografia que
podrà afegir a la col·lecció de
les seves conquestes.
Els personatges de Fum gau-

deixen, en general, d’un estatus
social i cultural palpable, dema-
nera que l’alta qualitat i preci-
sió dels diàlegs que ha escrit
JosepMariaMiró no es fa estra-
nya en cap moment.
La bona traça del dramaturg

per l’escriptura col·loquial ja és
una realitat inqüestionable. Vet
aquí la primera virtut de l’obra
que s’acaba d’estrenar. N’hi ha,

però, una altra, tant o més im-
portant, i que trobem en el joc
d’elusions que practica l’autor,
estructurat enuna dotzena d’es-
cenes –de diàlegs– sempre de
dos personatges.
Miró té l’habilitat de dosifi-

car la informació del que li pas-
sa a cada parella i de les rela-
cions que s’han anat produint
entre els dos matrimonis. És
una dosificació meticulosa-
ment calculada. La informació
avança sempre de mica en mi-
ca, i abans que algú subministri
alguna dada massa prematura,
Miró fa que el diàleg es talli
sobtadament: amb l’altre per-
sonatge fent un mutis ràpid,
amb una interrupció verbal del
qui escolta o potser amb “un
sospir, una mirada, un petit
gest”, com diu una acotació
clau de l’autor.
Les escletxes obertes es van

tancant, els interrogants oberts
es van resolent, però ni les
unes ni els altres desapareixen
del tot. L’espectador es podrà
endur unes quantes conjectu-
res i, això sí, una certesa: cadas-
cuna de les parelles viu unmal-
estar obvi, una manca de con-
fort matrimonial persistent.
El quadre, genuïnament pin-

terià, és d’una concisió admira-
ble i el fum –a l’obra s’hi fuma
molt–una bona, encara quepot-
ser massa insistent, metàfora
per emmascarar la realitat.
Fum és, per tot plegat, una obra
de la maduresa que Josep
Maria Miró ja insinuava a El
principi d’Arquimedes del 2012.
Com a director, el dramaturg

és un detallista excepcional i
un vigilant escrupolós dels qua-
tre excel·lents intèrprets que se-
gur que li han fet fàcil la feina:
Joan Carreras, Anna Sahun,
Lluís Marco i Carme Elias, a
qui la nit de l’estrena li van
planxar el cabell amb maldat.
Puc dir-ho perquè sé el que

escau millor a l’actriu, des que
va ser companya meva al plató
de Tot art (TVE, 1976-78).
L’escenografia de Fum (En-

ric Planas) és d’una funcionali-
tat magnífica.c

DAVID RUANO / TNC
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