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Escenaris d’Entrada

Milles Heller té una feina d’allò
més simptomàtica d’una societat
que margina el talent dels seus jo-
ves. Després de fugir de casa per es-
capar d’un record tràgic, se’n va a
Florida i es dedica a netejar les ca-
ses que els bancs recuperen dels
impagaments hipotecaris. Home
sensible i culte, enamorat d’una
noia menor d’edat, acaba vivint en
una casa ocupada on quatre des-
venturats es reclouen gairebé ex-
pulsats del despietat sistema eco-
nòmic del món que ens aclapara.

L’actor manresà Dani Ledesma
encarna aquest carismàtic perso-
natge de la producció literària de
Paul Auster (1947), protagonista de
la novel·la Sunset Park, en l’adap-
tació teatral que signa el també
manresà Ivan Padilla. Investit tam-
bé amb les categories de director
i intèrpret,  l’autor de la versió es-
cènica de l’Oceà de Baricco i el K.L.
Reich d’Amat-Piniella s’atreveix
amb un dels grans de la narrativa
contemporània per posar sobre la
taula que «el sistema no posa les
coses fàcils a un grup de joves de
30 anys, amb formació i ganes de
fer coses. Com nosaltres mateixos».

Ever Blanchett, cofundador dels
teatres Versus i Gaudí, va explicar
la setmana passada en la presen-
tació de la temporada dels dos
equipaments que «el teatre és so-

cial des de sempre». Però l’aposta
dels centres vol emfatitzar aques-
ta  vocació amb un Cicle de Teatre
Social que, entre d’altres, inclou el
Sunset Park d’autoria bagenca.
«Els personatges d’Auster, mera-
vellosos, humans i complexos,
mostren les seves angoixes econò-

miques i socials», afirma Padilla
traçant un paral·lelisme amb el
moment que viu la societat i, en
particular, el sector de les arts es-
cèniques.

Sunset Park és un nou projecte
de Retret Teatre amb les adapta-
cions literàries com a motivació,

després de l’esmentat Oceà i Há-
blame de Lorca, Miguel, que es va
veure el desembre de l’any passat
a Porta 4 (Barcelona), amb textos
de Miguel Hernández i Federico
García Lorca. El grup repeteix l’a-
posta per la música en directe,
amb Cels Campos, que ha creat «a
partir de teclats, ordinadors i altres
enginys unes melodies de sonori-
tat molt urbana», segons Padilla.

El moll de l’os de l’itinerari vital
de Miles és la recerca de la pau es-
piritual que l’ajudi a comprendre
una vivència dramàtica que l’allu-
nya de la família. Però batega en l’o-
bra d’Auster una amarga denúncia
de la dilapidació del capital humà
que el capitalisme salvatge perpe-
tra en el si de les societats avança-
des. «Els joves no ocupen la casa
abandonada per reivindicar una
millora de la situació sinó perquè
no poden assumir els costos d’un
lloguer», apunta el director. L’es-
cenografia de cartró es conver-
teix, per la fragilitat del material, en
un element simbòlic de la preca-
rietat social que exhibeix el text.

«No ens consta que en català
s’hagi dut a escena cap altra no-
vel·la de Paul Auster», assegura Pa-
dilla, que també destaca que «el
seu llenguatge és molt planer».
L’espectacle compta amb la co-
producció del mateix teatre que l’a-
collirà fins al dia 12 d’octubre.
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La versió manresana de Paul Auster
Ivan Padilla dirigeix l’adaptació escènica de «Sunset Park» al teatre Gaudí amb Dani Ledesma en el repartiment

Teatre

L’ESPECTACLE

Lloc: Teatre Gaudí. c. Sant Antoni Maria Cla-
ret, 120. Barcelona. Dies: fins al 12 d’octu-
bre. De dimecres a dissabte, a les 20.30 h; diu-
menge, a les 18 h. Entrades: 20 euros. Ven-
da a taquilla i ticketmaster.es. Durada: 90 mi-
nuts.Direcció i adaptació: Ivan Padilla.
Autor: Paul Auster. Intèrprets: Dani Le-
desma (Miles), Bàrbara Roig (Pilar), Ramon Bon-
vehí (Bing), Lara Díez (Ellen), Francesca Vadell
(Alice), Maria Clausó (Mary-Lee) i Ivan Padilla
(Jake). www.teatregaudibarcelona.com

«Sunset Park» EL DIRECTOR

IVAN PADILLA
Manresa, 1982

Transitar per la direcció,
l’adaptació i la interpreta-

ció ha convertit Ivan Padilla en
un dels homes de teatre més
polifacètics de l’escena bagen-
ca. Es va llicenciar en art dra-
màtic per l’Institut del Teatre de
Barcelona i el 2010 va partici-
par en la primera temporada de
la sèrie televisiva La Riera. En
els darrers anys ha treballat en
muntatges com Excés (2009),
de Neil LaBute, i Polvos Màgics
(2010) i ha escrit les adapta-
cions teatrals de la novel·la
Oceà, d’Alessandro Baricco, i del
K.L. Reich de l’escriptor manre-
sà Joaquim Amat-Piniella l’any
del centenari de l’autor. Forma
part de la companyia Retret.

DANI LeDesmA
Manresa, 1980
La primera experiència professio-
nal de Dani Ledesma fent tempo-
rada en un teatre va ser la partici-
pació a l’obra Sopar de batalla,
que el reconegut director Jordi
Casanovas va muntar l’any 2010
al Versus. Pocs mesos abans ha-
via participat en el repartiment
de Deixeu-me un tenor, de la
companyia manresana La Bode-
ga Teatre, que es va escenificar
al Kursaal de la capital bagenca.
De d’aleshores, a més de sortir a
la pel·lícula La mosquitera i a la
sèrie de televisió La Sagrada Fa-
mília, ha estat part integrant dels
darrers projectes d’Ivan Padilla:
Oceà, K.L. Reich. Home vs. Camp i
ara Sunset Park, on assumeix un
rol protagonista.

L’ACTOR

<Paul Auster rep aquest percentatge
de cada entrada venuda en l’espec-
tacle que programa el teatre Gaudí a
partir d’aquest vespre. Una condició
habitual en les adaptacions de no-
vel·les d’escriptors de fama.

10 % DE DRETS D’AUTOR

LA XIFRA

� LLOC: Teatre Comarcal de Solsona. �DIA: diumenge, a les 23 h. També els
dies 8, 9, 10, 13 i 14 de setembre �ENTRADES: 12 euros. Socis i menors de
16 anys, 10 euros. Venda a taquilles una hora abans de l’espectacle i anticipa-
des a l’Oficina de Turisme. Coincidint amb la Festa Major de Solsona, com és
habitual, el grup Lacetània Teatre estrena, aquest diumenge, el muntatge L’ins-
pector, de l’autor rus Nikolai Gogol. Ambientada en un petit poble de Rússia go-
vernat pel tsar Nicolau I, l’obra gira a l’entorn dels tripijocs que fan els seus habi-
tants quan els arriba el rumor de la visita d’un inspector de Sant Petersburg. Es
tracta d’una comèdia hilarant sobre el ser i l’aparentar. Amb aquest muntatge, La-
cetània Teatre fa una sàtira del poder i la corrupció, que últimament ha esdevin-
gut quotidiana. L’obra s’estrena aquest diumenge, però es podrà tornar a veure di-
lluns, dimarts i dimecres i també el proper cap de setmana. L’inspector, considera-
da una obra mestra del drama satíric, inclou un elenc format per una vintena de
personatges, dirigits pel conegut actor solsoní Aleix Albareda.–REDACCIÓ

LACETÀNIA TEATRE ESTRENA EL
DRAMA SATÍRIC «L’INSPECTOR» 

Ivan Padilla (esquerra) i Dani Ledesma, a l’exterior del teatre Gaudí
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