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Horari comercial:
podeu telefonar de

9 h a 19 h al 
93 202 95 95

Fora d´aquest horari i
els caps de setmana,

envieu un
correu electrònic a:

paper@ara.cat

El documental ‘L’home
del carrer’ reivindica
Quico Pi de la Serra

pel·lículamusical

D iu Quico Pi de la Serra que el documental L’home
del carrer “està molt ben fet”, però que ell no veu

“per què això ha d’interessar a ningú”. Lògicament, no
és això el que pensen Guillem Vidal i Sergi Martí, direc-
tors d’un film que inclou una vintena de testimonis, en-
tre els quals hi ha Joan Manuel Serrat, Lluís Llach, Ma-
ria del Mar Bonet i Joaquín Sabina. “Tots parlen molt bé
del Quico. Costa molt que en diguin res dolent”, va re-
cordar ahir Vidal. “A mi em va costar molt mirar el do-
cumental. Això que parlin tan bé de tu...”, va dir ahir Pi
de la Serra, una llegenda de la cançó que segueix can-
tant 51 anys després de publicar el primer disc.

Un dels eixos de L’home del carrer és una entrevis-
ta amb el guitarrista i cantautor barceloní al Harlem Jazz
Club de Barcelona. També hi ha rescats audiovisuals
dels arxius de TVE i de Televisió de Catalunya, com ara
fragments del programa El vici de cantar, del 1986, en
què Pi de la Serra entrevistava músics com Caetano Ve-
loso, Paolo Conte i Silvio Rodríguez, i també tocava amb
ells. “Era El convidat trenta anys abans d’El convidat”,
diu Vidal. Algunes d’aquestes actuacions, i les versions
de Pi de la Serra que han fet Sanjosex, Roger Mas, Cesk
Freixas i La Terrasseta de Preixens, formen part dels
extres de l’edició en DVD del documental que acompa-
nya el número de gener de la revista Enderrock.
“Aquest DVD em fa sentir més vell”, fa broma Pi de la
Serra, que als 71 anys es manté ben actiu: l’11 d’abril
participarà en el concert d’homenatge Si els fills de pu-
ta volessin... el Quico es faria caçador, al Teatre Joven-
tut de l’Hospitalet de Llobregat, que està inclòs en la
programació del festival BarnaSants.

XAVIER CERVANTES ❊ BARCELONA

Quico Pi de la Serra recorda que fa més de cinc dècades
que canta, i segueix cantant. PERE TORDERA

TEATRE

La revelació mexicana
aterra a la Sala Atrium

Lo único que necesita una gran ac-
triz, es una gran obra y las ganas de
triunfar és el títol de l’obra mexi-
cana que va enlluernar a FiraTàr-
rega. La companyia Vaca 35 Teatro
l’estrena a la Sala Atrium.

va ser el cas de l’obra del col·lectiu
mexicà Vaca 35 Teatro. Aquest se-
tembre es va poder veure el seu es-
pectacle a la fira de teatre al carrer
de Tàrrega –en realitat, ells van ac-
tuar en un magatzem d’una casa
particular– i, malgrat que es progra-
mava en una sessió matinal, aques-
ta adaptació lliure de Les criades de
Jean Genet va deixar encastat a les
cadires el públic matiner. Focus re-
cupera ara aquella obra que duia
l’explícit títol de Lo único que nece-
sita una gran actriz, es una obra y las
ganas de triunfar i la programa du-
rant tres setmanes a la Sala Atrium.

L’espectador es trobarà a esce-
na dues criades en la seva miseri-
osa intimitat, en roba interior, i
les veurà menjar, beure, cuinar,
barallar-se, en un espai minúscul,
degradat i brut. El director, Da-
mián Cervantes, juga amb els lí-
mits del lloc, com a símbol alho-
ra dels límits humans. “Vivim en
espais petits, oprimits, i arribem
a graus d’histèria en la nostra ma-
nera de relacionar-nos”, opina el
director. En el fons es tracta d’ob-
servar de prop durant cinquanta
minuts la marginalitat, la frustra-
ció, la petitesa de la vida rutinària,
“la impossibilitat d’expiació”.

L’obra fa que l’espectador
també posi en dubte la frontera
entre realitat i ficció amb una
proximitat voyeurista que arriba
a ser dolorosa. El físic de les du-
es actrius protagonistes és impo-
nent i té pes dramàtic: una menu-
da Diana Margallón i una impo-
nent Mari Carmen Ruiz. El direc-
tor confessa que s’ha inspirat en
la teatralitat de l’argentí Daniel
Veronese en el fet que “en l’aire
hi ha sempre una relació violen-
ta entre elles”.

Lo único que necesita una gran
actriz, es una obra y las ganas de
triunfar és una creació col·lectiva
de Vaca 35 Teatro, un grup radi-
cat a la Ciutat de Mèxic. L’obra es
va estrenar a finals del 2011 en
una sala minúscula i no s’ha dei-
xat de representar. Va passar pel
Fringe d’Edimburg, després per
Tàrrega i ara ve de Madrid. La Sa-
la Atrium acull des d’ahir un es-
pectacle que, en realitat, forma
part de la línia de teatre llatino-
americà que està seguint la nova
directora de La Villarroel, Tania
Brenlle, i que va permetre veure
a Barcelona l’argentina El loco y
la camisa i la colombiana El autor
intelectual.e

LAURA SERRA
BARCELONA. L’exhibició d’una
pel·lícula o una obra dins de la pro-
gramació d’un festival –on públic i
crítics engoleixen non-stop dotze
hores de cinema o teatre– a vegades
pot ser contraproduent. El cansa-
ment impedeix la concentració. No

La immensitat de l’actriu Mari Carmen Ruiz contrasta amb
l’esquifidesa de Diana Magallón, les actrius de Les criades. FOCUS

L’obra de Vaca 35, basada en ‘Les criades’
de Genet, va ser la sorpresa de FiraTàrrega

‘Un jeta, dos jefes’ busca l’equació de l’èxit
Un jeta, dos jefes torna a unir el tàn-
dem de Pel davant i... pel darrera al
Teatre Victòria. Paco Mir adapta
l’obra i Alexander Herold dirigeix
una comèdia anglesa basada en el
clàssic El criat de dos amos.

L.S.

BARCELONA. Els productors asse-
guren que el secret d’un èxit teatral
és un misteri insondable, però no
per això deixen de buscar la fórmula
màgica que els permeti fer diana
amb la comèdia de l’any. Un jeta, dos
jefes, que s’estrena aquest dissabte al
Teatre Victòria, n’és un exemple. En
primer lloc, parteix d’una comèdia
d’eficàcia provada en altres grans te-
atres europeus: One man, two guv-
nors es va estrenar al National The-
ater de Londres el 2011 i ha fet gires
per Anglaterra, tres temporades al
West End i té versió a Broadway, en-
tre d’altres. En segon lloc, l’adapta-
ció va a càrrec d’un tàndem creatiu
que ja va tenir un èxit sonat en el
passat: Paco Mir adapta l’original
anglès de Richard Bean i Alexander
Herold dirigeix el muntatge a Barce-
lona, com ja van fer a Pel davant... i

pel darrera. I, en tercer lloc, se ser-
veix el text amb un joc bilingüe i un
extens repartiment, onze actors en-
tre els quals destaquen Diego Mole-
ro (el jeta) i noms com Jofre Borràs,
Mireia Aixalà, Maria Lanau i Miquel
Àngel Ripeu. L’espectacle compta
amb les intervencions musicals del
quartet liderat per Amélie Ange-
bault amb ritmes pre-Beatles d’aire
seixanter.

L’espectacle té l’origen en la far-
sa clàssica El criat de dos amos, de

Carlo Goldoni, però està passada
“pel filtre anglès de Richard Be-
an, entre l’slapstick i Benny Hill”,
i conté “referents mediterranis”
obra de Paco Mir, explica Herold.
L’obra descriu els embolics d’un
aprofitat que intenta enganyar
un gàngster i un criminal en una
ciutat mafiosa als 60. Si la recep-
ta teatral resulta ser encertada,
l’obra estarà en cartell 20 setma-
nes i es podrà veure a Madrid la
temporada vinent.e

Diego Molero, protagonista de l’obra, amb Mireia Aixalà. D. ESCALÉ


