
Un moment de l’espectacle que es va poder veure dissabte, amb Picó com a cérvol i López d’explorador

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

30/40 LIVINGSTONE
Direcció: Sergi López i Jorge Picó.

Interpretació: Sergi López i Jorge Picó.
� DIA:  dissabte, 15 de febrer. Teatre
Kursaal de Manresa. 

i el títol d’un muntatge ha
d’esdevenir referència per
a l’espectador, el títol

30/40 Livingstone no és gaire re-
velador. El muntatge de Jorge Picó
i Sergi López es va poder veure dis-
sabte a la Sala Gran del teatre
Kursaal però la proposta no va
seduir a la prèvia el públic man-
resà, que va deixar força buta-
ques buides.

Però el que té d’enigmàtic el tí-

tol de 30/40 Livingstone ho té de re-
velador el muntatge, un negre i
àcid relat, amb constants girs i
canvis de rasants. 30/40 és una
puntuació en un partit de tennis i
Livingstone és la figura de l’explo-
rador per antonomàsia. Com es
desenvolupen dos punts de parti-
da inicialment aliens i inconnexos?
Doncs a través de la faula escèni-
ca que protagonitzen Jorge Picó i
Sergi López, que, després de la seva
col·laboració  a Non solum, tor-
nen a pujar junts a l’escenari.

Sergi López és un aventurer
frustrat des de petit que, ja de
gran, decideix fer una passa en-
davant i abandonar la seva cò-
moda  vida. Decideix, en definiti-
va, emprendre l’aventura de la
cerca. Però tot el que ell creia que
l’havia de portar a la felicitat li
crearà més angoixa i buidor fins
que trobi quelcom amb sentit... o
que li farà perdre el sentit: conèi-
xer un cérvol. La coneixença del
cérvol marca un nou punt d’infle-

xió en el desenvolupament del
muntatge per esgrimir, amb agu-
desa, enginy i complicitat, argu-
ments de denúncia, de queixa,
talment com si es tractés de l’ini-
cipient inici d’una revolució. 

30/40 Livingstone és una pro-
posta sòlida, eficaç, de fascinado-
ra sorpresa contínua, de contingut
inesperat on juga un paper deter-
minant l’abandonament dels som-
nis: esdevenir una petita ombra del
que un ha imaginat, perdut en el
ritme del pas del temps, influenciat
per la presència d’un entorn acla-
parador, eixordador i sobretot,
distorsionador. El gran as del mun-
tatge és la indiscutible presència
escènica de Sergi López, en una in-
terpretació de constants modula-
cions i canvis, acompanyada per
un vigorós Jorge Picó que atorga tot
el sentit al personatge de López.
Tot i la lentitud dels esdeveni-
ments, 30/40 Livingstone és un
contundent directe en la cons-
ciència de l’atònit espectador.
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Assumpta Pérez
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«30/40 Livingstone», que no va seduir a la prèvia el públic manresà, que va deixar força
butaques buides al Kursaal, és una faula sòlida, on l’element sorpresa hi és de manera
contínua i amb un as indiscutible, un Sergi López a qui Jorge Picó atorga tot el sentit
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NEBRASKA
Estats Units, 2013. Comèdia

dramàtica. 115 min. Direcció: Alexander
Payne. Intèrprets: Bruce Dern (Woody
Grant), Will Forte (David Grant), June
Squibb (Kate Grant), Bob Odenkirk (Ross),
Stacy Keach (Ed) � Multicinemes
Bages Centre. Manresa

lexander Payne defensa
un cinema d’autor amb
una vocació comercial, i

la seva respectable filmografia,
que sempre s’ha mogut en la pe-
rifèria de Hollywood, destil·la un
esperit agredolç i una reivindica-
ció de l’home comú i l’Amèrica
menys cridanera. El seu sisè llarg-
metratge, Nebraska, ens apropa a
un jubilat, Woody Grant, que pre-
senta uns signes  preocupants de
demència. El conflicte sorgeix
quan creu que ha guanyat un pre-
mi milionari i aconsegueix que
un dels seus fills l’acompanyi a la
recerca d’un somni  impossible. 

Payne torna al seu estat natal,
que dóna títol al film i apareix

com l’escenari de la majoria de les
seves obres, per oferir-nos una
nova  road movie (pel·lícula de car-
retera) que té molts punts de con-
tacte amb una de les seves crea-
cions més recomanables, A pro-
pósito de Schmidt. El cineasta
americà  s’ocupa una altra vegada
d’un vell fracassat que arrossega
una existència grisa i anodina,
però que s’aferra, quan tot sembla
perdut, a una il·lusió.

Nebraska construeix una bala-
da malencònica que desprèn una
aroma  clàssica –amb una imma-
culada fotografia en blanc i negre-
i crepuscular. Hi ha un duel
dramàtic d’alçada entre el veterà
Bruce Dern i el sorprenent Will
Forte, però sobresurt el seu
component realista amb la parti-
cipació de tot un seguit d’intèrprets
no professionals. Alexander Payne,
un cronista de l’americà normal
i corrent,  ha quedat novament a
un pas d’haver culminat una crea-
ció vertaderament important: la
seva paràbola elegíaca posseeix
una bellesa evident i un huma-
nisme irresistible, però s’aferra a un
guió  farcit de notes caricatures-
ques -els cosins impresentables- i
sentimentals massa òbvies.
Hi manca risc i agudesa, en aques-
ta immersió sorneguera i tardo-
renca a l’Amèrica més deprimida
i oblidada. 
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BALADA MELANCÒLICA
AMB AROMA CLÀSSICA

Jordi Bordas
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La paràbola elegíaca d’Alexander Payne posseeix una
bellesa evident i un humanisme irresistible, però ha
quedat a un pas d’haver culminat una creació important

Bruce Dern i Will Forte protagonitzen un duel dramàtic d’alçada
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EL PENÚLTIM CONCERT DEL
CIRCUIT KOLISEUM JAZZ CLUB va
portar diumenge a la tarda una dosi
de latin jazz d’alta gradació a la sala
El Sielu de Manresa, amb  Julio
Montalvo Quartet. El trombonista
cubà, virtuós i càlid, cedirà el lloc,
diumenge que ve, a Eva Cortés
Quartet, al Cube Food&Drink, en el
darrer concert del cicle.



Latin jazz a
El Sielu amb
Julio Montalvo

SALVADOR REDÓ

Més d’una trentena de treballadors del Gran Teatre del Liceu, la ma-
joria tècnics, van protestar, ahir, a les portes del departament de Cul-
tura contra el Pla Estratègic i de Viabilitat pel període 2014-2017 que va
elaborar el director general del Liceu, Roger Guasch. Manuel Martínez,
president del comitè d’empresa del Liceu, definia el pla de viabilitat «d’un
neoliberalisme contundent on la peça important és el client i no l’es-
pectador i on es busca la privatització del teatre externalitzant serveis».
Martínez va criticar que el Liceu acumula 24 acomiadaments en un mes
(administratius i tècnics). Els manifestants demanaven la dimissió del
conseller de Cultura, Ferran Mascarell, «responsable» del que està pas-
sant així com dels darrers cinc anys de Joan Francesc Marco.
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Protesta dels treballadors del Liceu que
demanen la dimissió de Ferran Mascarell
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