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TEATRE

Una gran Vicky 
Peña per a un 

gran text de  
Tony Kushner

‘A casa (Kabul)’ 
ESPAI LLIURE 
4 d’abril 
 

SANTI FONDEVILA 

A casa (Kabul) és la prime-
ra part d’un díptic del 
dramaturg nord-americà 
Tony Kushner estrenat 
el 2001 a Nova York i que 

vam veure el 2008 al Romea i en cas-
tellà amb el títol Homebody/Kabul 
però que funciona independent-
ment a les mil meravelles. Vicky Pe-
ña ha traduït de l’anglès l’obra. No 
perquè sí. Ho necessitava. N’estic se-
gur: era un paper per a ella. Perquè 
és ella qui dóna vida a una dona lon-
dinenca d’uns 50 anys a qui li agrada 
viatjar i que està fascinada per l’Af-
ganistan. Una dona d’avui, amb un 
marit que la ignora, que pren antide-
pressius i que, tal com ella diu –pro-
vocant el somriure dels especta-
dors–, si la trobéssim miraríem de 
fugir perquè és massa clara, massa 
directa, massa sincera. Amb això no 
hi estem d’acord: el seu monòleg zig-
zagueja constantment entre el seu 
món –el nostre– i la història d’una 
cultura ancestral, atàvica i plena de 
guerres i violència.  

És justament això el que nodreix 
un text en què les paraules, les ide-
es i la depressiva realitat es donen la 
mà en una mirada eminentment po-
lítica sobre nosaltres mateixos, so-
bre la nostra ridícula, o no, existèn-
cia. Sí, ens agrada escoltar aquesta 
dona asseguda en una cadira al cos-
tat d’una taula. Sí, fruïm escoltant 
Vicky Peña: ens atreu amb la dicció, 
la gestualitat, la convicció i les emo-
cions que ens regala amb cada gest. 
I caiem rendits. L’escoltaríem més 
estona! El que llegeix a la vella guia 
de viatges sobre el Kabul d’abans de 
Jesucrist, terra prenyada de sang, i 
el que li passa pel cap en cada mo-
ment, somni o record. Un text bri-
llant i una interpretació molt difícil, 
només a l’abast d’una actriu com 
ella. I dirigida per Mario Gas, una 
garantia. Magnífic.e
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La poesia i la música 
d’Estellés, amb l’ARA

 
Vicent Andrés Estellés és el poeta 
valencià més popular de la segona 
meitat del segle XX. L’ARA ofereix 
una antologia de poemes de l’autor 
a càrrec de Francesc Anyó i Borja 
Penalba, acompanyada d’un disc.

ser llavors que Anyó –que havia co-
negut l’obra estellesiana als quin-
ze anys gràcies a les inoblidables 
interpretacions d’Ovidi Mont-
llor– va crear un espectacle que 
combinava els versos del poeta 
de Burjassot amb música. Un 
any després Borja Penalba es va 
afegir al projecte. Junts van pre-
sentar l’espectacle Estellés, de 
mà en mà en més de trenta esce-
naris, des de Prada de Conflent 
fins a Alacant. “Intentem que 
no sigui el típic espectacle 
d’una persona que recita i 
una altra que toca un ins-
trument, sinó que bus-
quem interactuar i so-
bretot variar –diu Penal-
ba–. Jo vinc del món dels 
concerts, de tocar al da-
vant de molta gent, i 
t’acostumes a una dinà-
mica de com enfocar els 
concerts, a crear ambients, i 
això és important a l’hora de 
planificar un espectacle”. És a 

partir de les experiències viscu-
des en la preparació i interpreta-
ció d’una selecció personal de 
l’obra estellesiana que Anyó i 
Penalba s’han decidit a divulgar 
l’antologia d’Onada Edicions que 
es podrà adquirir amb l’ARA el 
dissabte 12 i el diumenge 13 
d’abril, a un preu de 14,90 euros.  

El gran univers estellesià 
El llibre, segons avança l’editorial: 

“Recull 86 poemes del poeta 
burjassoter dividits en sis àmbits 
temàtics: Silencis, Sospirs, Ge-
mecs, Sorolls, Crits i Cants, ex-
pressions sonores per traduir i 
agrupar acústicament tot allò que 
Estellés encomana”. Els lectors hi 
trobaran un univers “concret i 
precís, dolç, amarg, alegre, tràgic, 
divertit, dramàtic, sorneguer, cul-
te, malparlat [...] entre paraules 
tendres i obscenes, acarona, col-

peix, grata, arrapa”.  
Estellés, de mà en mà 

s’acompanya també del disc 
amb l’enregistrament en di-
recte d’una actuació de l’es-
pectacle de Francesc Anyó 
i Borja Penalba, que inclou 
una trentena dels textos 

més emblemàtics del poeta, 
descarnats i alhora tendres, 

desenfadats però profunds, la 
veu actualitzada d’un clàssic de 
les lletres catalanes.e

J.N.  
BARCELONA. L’any passat es va com-
memorar el vintè aniversari de la 
mort de Vicent Andrés Estellés 
(1924-1993), un poeta d’una gran po-
pularitat i d’una obra incommensu-
rable, que passa per una trentena llar-
ga de títols, entre els quals hi ha La 
clau que obri tots els panys (1971), Ho-
tel París (1973), Horacianes (1974), 
Les acaballes de Catul (1977) i l’im-
pressionant Mural del País Valencià 
(recollit en tres volums l’any 1996). 

Ara l’actor Francesc Anyó i el 
compositor Borja Penalba s’han de-
cidit a condensar en un llibre-disc, 
Estellés, de mà en mà (Onada Edici-
ons, 2014), l’homenatge que van co-
mençar a preparar l’any 2012. Va 

Francesc Anyó i Borja Penalba homenatgen el poeta

 
El llibre-disc 

‘Estellés, de mà en mà’ 
es podrà aconseguir amb 

l’ARA el dissabte 12 i el 
diumenge 13 d’abril 

a un preu de 
14,90 €
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UNA VEU I UNA GUITARRA AL SERVEI DELS VERSOS 
Durant l’últim any l’actor Francesc Anyó i el compositor Borja Penalba han passejat l’espectacle Estellés, de mà en mà 

per trenta escenaris catalans i valencians. Ara en publiquen el llibre-disc. ONADA EDICIONS


