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� Un gran grup a l’Audi-
tori de Girona. Probable-
ment el quintet nòrdic
Atomic és el millor grup
de jazz del moment; prova
d’això és el concert que va
oferir diumenge a l’Audi-
tori de Girona. El quintet
va fer gala d’un so propi,
diferent i únic alhora, i va
impactar en gran manera
pel seu virtuosisme excep-
cional. Arriscats, divertits,
perfectes, els cinc músics
van oferir un concert
d’una hora i mitja, en què
van interpretar deu temes.
El seu so va deixar el pú-
blic gironí estupefac-
te. / LLUÍS SERRAT

e manera que tornem al
perfecte teatre de Salt dis-
posats, un cop més, a l’es-

pectacle. La curiositat sembla as-
senyalar el símptoma latent que
impulsa la gent a associar-se avui,
dissabte, aquí. I és que qui coneix
Martin McDonagh sap que no es
quedarà indiferent, que rebrà una
suculenta dosi de crueltat i humor,
com a mínim. La Mirada, el Canal i
el Teatre Lliure coprodueixen
aquesta mena de thriller inquietant
i brutal, la paradoxa del qual expri-
meix, a cor què vols, les sevícies
capacitacions de l’ésser, com qui
diu, humà.

Veieu que ens trobem en algun
país de l’est on hi ha una dictadura
cafrada i salvatge; Katurian Katu-
rian Katurian és un tipus que carre-
ga carn en un escorxador i escriu
relats, en alguns d’aquests els in-
fants hi són cruament assassinats,
se’ls tallen els dits del peu, se’ls fa
menjar una poma amb fulles
d’afaitar dins, etc. Katurian té un
germà retardat, Michal, del que té
cura i a qui llegeix aquestes coses.
Hi ha un detectiu i un policia, Tu-
polski i Ariel; les seves maneres
són el cinisme psicològic i la tortu-
ra, tal com manen els manuals.

D’antuvi veiem una sala d’inter-
rogatoris: la paret és d’un gris dei-
xat i vell, hi rau una taula, un radia-
dor, una caixa d’eines, un matalàs,
un arxivador, dues cadires i una pa-
perera; el terra d’un cairó grisós es-
marrit. Tupolski i Ariel interro-
guen expeditivament Katurian,
que no entén què passa ni què hi fa
allí. El seu germà queda arrestat en
el pis de dalt, sull. El fet és que hi
ha dos cadàvers: un nen de cinc
anys a qui manquen els ditets d’un
peu, i una nena ofegada amb la prò-
pia sang, ja que té fulles d’afaitar a
la gola.

D

McDonagh compon una drama-
túrgia en tres actes: el primer és ex-
cel·lent, en què l’enigma blega i les
pistes falses porten l’espectador a
una borrosa inquietud. L’humor
negre espetega enmig d’unes nar-
racions que posen els pèls de pun-
ta. Els contes que reprodueixen els
assassinats basteixen l’acció de li-
teratura; alguns són Kafka, d’altres
un Poe tocat, pervers i sanguino-
lent. L’acte segon és excessiva-
ment llarg i previsible. Katurian i
Michal resten sols en una habita-
ció; més relats encara, bastant
flacs, confessions i accions palmà-
ries. Si aquest fos el final ja m’esta-
ria bé. En el tercer hi ha l’excés,

Ariel i Tupolski són convertits en
un parell de bufons, hi ha canvis de
rols absolutament inversemblants i
tot sembla únicament preparat per
l’aparició de l’efecte sorpresa i
perquè el públic exclami el perti-
nent: oh!!! Un cop produït aquest
fet la resta ja és igual, fins i tot des-
conhorta una mica el trucatge.

El millor, no té dubte, són els ac-
tors que estan sumptuosos, cre-
ïbles, fan que la història vagi més
enllà. La direcció de Xicu Masó és
esplèndida, s’hi escola alguna peti-
ta dissonància plepa sense més, pe-
rò imposa eficàcia i un bon ritme.
Ara bé, no us diria pas que hi anés-
siu; tampoc, però, us diria que no.

� Autor: Martin McDonagh
Traducció: Ernest Riera
Director: Xicu Masó
Intèrprets: Miquel Górriz, Eduard
Muntada, Albert Pérez, Jacob
Torres i Jana Camps
Lloc i dia: Teatre de Salt, 28 de
febrer del 2009

teatre | «l’home dels coixins»

JOAQUIM ARMENGOL

La nena verda i els porquets

Jacob Torres és Katurian a L’home dels coixins. / ROS RIBAS

stranyament, malgrat tenir un públic poten-
cial enorme, no hi ha gaires espectacles ben
fets, aptes per a nens i nenes de la franja de

dos a cinc anys. Diumenge, a La Mercè, vam assis-
tir a una de les poques excepcions a aquesta afirma-
ció. Pedra a pedra, de la companyia castellonina de
L’Home Dibuixat, és una petita joia, amb una dura-
da justa –només mitja hora–, que es degusta en la
intimitat –la capacitat és de només 70 persones–, i
en què es recupera el gust pel conte, per la història
senzilla explicada amb originalitat, sentit de l’hu-
mor, bon gust, retornant a les formes antigues d’ex-
plicar històries i aquell sempre necessari toc de mà-
gia, apel·lant directament a la intel·ligència i la ima-
ginació, no només dels nens, sinó també dels seus
pares. D’entrada, els més menuts al davant, com ha
de ser, sense adults –malgrat que alguns fessin nosa
abastint d’inoportuns bastonets i entrepans inne-
cessaris els seus fills; si només durava mitja hora!–,
per entrar en un altre món fet de màgia i poesia que
trenca convencions, servit per un titellaire amable
que arriba amb la seva petita platja, les seves pe-
dres, troncs i curculles, i la sorra, i el candor de
l’Home Llauna que només busca amics i únicament
troba el rebuig dels seus veïns, els senyors No, Ui-
Ui-Ui i Aaahhh!, pel fet de ser diferent, fins que to-
pa amb un amiguet a la sorra de la platja.
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teatre d’objectes | «pedra a...»

Pedres màgiques
� Direcció: Rosa Díaz.

Escenografia i objectes: Isa Soto.
Actor i manipulador: Tian Gombau.
Lloc i dia: La Mercè, 1 de març del 2009.

DANI CHICANO

Tian Gombau i el seu Home Llauna. / DAVID RUANO


