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uan comença el desamor o aquell sentiment
de decepció vers qui, havent-lo singularitzat
de la resta, de cop apareix vulgaritzat en els

límits de la realitat quotidiana? Quan comença a sen-
tir-se que el pas del temps es mesura amb les il·lu-
sions perdudes? La consciència del buit, de la insa-
tisfacció, apareix com una revelació que pot dur a
voler capgirar la vida o, més aviat, a abocar-se a un
pou sense fons? El matrimoni Wheeler, l’encara jove
parella protagonista de Revolutionary road que a
mitjan anys cinquanta viu en un barri residencial
d’una ciutat nord-americana, sent el principi del des-
amor i la decepció, el pas del temps i la desil·lusió, la
presència del buit que amarga. Intenta posar-hi remei
(imaginant una fugida cap a un París idealitzat) cons-
tatant un fracàs que els aboca a un carreró sense sorti-
da o, en tot cas, a una sortida tràgica. O potser s’hau-
ria de precisar que, de manera significativa, la dona
(April) és qui pateix més intensament la crisi i imagi-
na una altra vida possible (de fet, la vida, que no la
mera existència) perquè, essent una actriu fracassada
confinada a l’espai domèstic, no la satisfà aquella
que viu i que, aparentment, sembla l’acompliment
del somni de l’americà mitjà.

Basada en la novel·la homònima de Richard Ya-
tes, la pel·lícula Revolutionary road és una aproxi-
mació del cinema nord-americà recent als anys cin-
quanta del segle passat a través d’un matrimoni que,
aparentment, representa alguna cosa semblant a la
felicitat, però que amaga una insatisfacció o un en-
gany que el durà a la destrucció. Cadascun a la seva
manera, també és el cas de l’episodi de Las horas
protagonitzat per Julianne Moore i, encara més, de la
sensacional Lejos del cielo, dirigida per un Tod Hay-
nes inspirat en el mestratge de Sirk. Lluny del Tità-
nic, és a dir de la intensitat de l’amor breu que sempre
més perviurà idealitzat, Kate Winslet i Leonardo di
Caprio s’han retrobat per encarnar una parella sot-
mesa a la desil·lusió que arrossega el pas del temps.
La novel·la de Yates remarca més la mentida del
somni americà basat en la trampa del triomf laboral i
del benestar econòmic. L’adaptació de Sam Mendes,
el mateix que va dirigir American beauty, insisteix
en el desgast de la parella i desenvolupa el tema de la
frustració femenina a l’espai domèstic. És així que
tot sembla girar a l’entorn del drama del personatge
excel·lentment interpretat per Kate Winslet. Però
aquesta no només experimenta la decepció sobre la
mateixa vida, sinó respecte al marit que Di Caprio
assumeix amb credibilitat. De fet, la revelació fatal
arriba quan, adonant-se que no és l’home que imagi-
nava, el veu tal com ens ha sigut mostrat de bon prin-
cipi en plans generals d’inspiració hopperiana: un
home entre la multitud, igual que tants d’altres.
Abans hi haurà una batalla, que Mendes mostra a tra-
vés de la tensió entre els cossos, en aquest film inte-
ressant, tot i que potser una mica massa polit.
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cinema | «revolutionary road»

El pas del temps i les
il·lusions perdudes

� Títol original: Revolutionary road. EUA, 2008

Director: Sam Mendes

Intèrprets: Kate Winslet, Leonardo di Caprio,

Kathy Bates, Michael Shannon
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Winslet i Di Caprio, en un moment del film. / EL PUNT

rriba un clàssic del teatre
rus, L’inspector, estrenat
el 1836 enmig de polèmi-

ca, controvèrsia i conseqüències
per al seu autor, Nikolai Gógol,
perquè posava de manifest la cor-
rupció intrínseca en qualsevol es-
tament polític i administratiu de
l’Estat. Versió lliure de Jordi Gal-
ceran, que s’ha limitat a intentar
fer gràcia amb acudits fàcils i ex-
pressions políticament correctes,
això sí, molt nostrades. L’intent
d’apropar-se al públic actual amb
aquesta revisió resulta fallit, ja que
no hi ha ni rastre de la comèdia in-
tel·ligent que es mereixeria l’origi-
nal. Tampoc queda espai per evo-
car la commedia dell’arte o la in-
fluència del mestre Molière. Un
text prim que en la immensitat de
la Sala Gran es farceix només amb
la qualitat dels intèrprets i, sobre-
tot, amb la maquinària escènica. Ja
hi tornem a ser amb el dispendi in-
necessari, tot i els temps de crisi. El
director Sergi Belbel, que va fer
servir l’efecte de l’explosió en
aquell lamentable En pólvora,
continua insistint ara amb l’ender-
rocament i, atenció, reconstrucció
immediata de l’espai escènic, les
parets d’un gran palau, que resulta
ser, paradoxalment, l’Ajuntament
d’una ciutat petita de províncies
perduda en la geografia russa.
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Aquest efecte no aporta res més a
la història que la metàfora sobre la
ràpida recuperació del poder cor-
rupte per tornar a engegar la ma-
quinària. Res que l’espectador no
sàpiga ja, tal com es desenvolupa
l’acció. Temps en suspensió que
resta força al final de l’espectacle,
ja que els intèrprets han d’esperar
en estat de congelació fins que tot
torni al seu lloc. Pel que fa a la di-
recció d’actors, Belbel proposa ex-

cés en el gest i la veu, cosa que en
algun cas, com ara el de Lluís So-
ler, no té més conseqüències, ja
que fa una interpretació convin-
cent, però en altres, els va total-
ment en contra, sobretot en Ernest
Villegas. La resta sobreviu en un
aiguabarreig estrany, excepte Qui-
met Pla com a jutge, que esdevé el
perfecte equilibrista. Un muntatge
per oblidar, només per amants de
l’espectacularitat superficial.

� Autor: Nikolai Gógol (adaptació

de Jordi Galceran)

Direcció: Sergi Belbel

Intèrprets: Lluís Soler, Ernest

Villegas, Anna Güell, Míriam

Alamany, Quimet Pla, Jordi

Banacolocha, Gemma Brió,

Mónica Aviar, Manuel Veiga…

Dia i lloc: dijous, 5 de febrer (fins

al 12 d’abril) al TNC

teatre | «l’inspector»

TERESA FERRÉ

Clàssic desaprofitat

Lluís Soler, en un instant de l’obra./ DAVID RUANO

● Pedra a pedra és més que
una obra de teatre. Més que
un instant de misteri poc
abans que s’encenguin els
focus. És una manera d’en-
tendre el teatre. De trencar
les normes establertes. De
fer sentir l’espectador com a
part participant en la respi-
ració del muntatge, de con-
vertir-se en un privilegiat.

El muntatge de la compa-
nyia El Teatre de l’Home
Dibuixat, personificat per
Tian Gombau (i el seu sac
ple de pedres, i sorres, i es-
trella, i màgia, i tendresa...),
es va estrenar dissabte a la
tarda en un racó de la Sala
Tallers del TNC. L’obra,
nominada als Max al millor
espectacle de teatre fami-
liar, s’hi estarà fins al 22 de

febrer. Ja a l’entrada, amb
instal·lació inclosa, es tren-
ca la distància, desapareix la
quarta paret. Gombau ha
descobert que les pedres te-
nen ànima, i que només cal
seure-hi ben a prop, callar i
escoltar perquè confessin
un cor que batega emotivitat
i empatia.

La peça es recomana per
a nens de dos a sis anys.
Aquesta nota, més que apar-
tar el públic adult, el que ha
de fer és convidar-lo a assis-
tir-hi traient abans la pols de
la seva ingenuïtat amagada.
L’obra ja fa un any que cir-
cula per arreu. No arriba a
Barcelona amb l’ànsia de
completar una agenda d’ac-
tuacions. Diu Gombau que,
per a això, ja va a les fires. A
l’última Fira de la Mediter-

rània, per exemple, va tan-
car una gira de 17 actua-
cions a França i el seu debut
a Rússia. A Barcelona,
l’obra només pretén estovar
la duresa del públic local.
Gombau té comprovat que,
com més al nord desplaça el
seu teatrí més esquerpa és la
resposta del públic. Dissab-
te la canalla no va dubtar a
preguntar en veu alta.

Amb Pedra a pedra,
Gombau debuta com a ma-
nipulador d’objectes. És el
resultat de dues dècades de
treball a escena: el seu món
interior ha destil·lat aquesta
proposta pensada per a mi-
nories (només hi caben 70
persones per sessió que no
s’allarga més de 30 minuts).
L’obra segueix el fil d’una
història que evoca a sorpre-

ses i poemes visuals, amb
un suport evident d’una mú-
sica descriptiva. L’home
llauna és un romàntic amb
cor de pedra que no té la por
dels seus veïns (els senyors
Noo!, Ui-ui-ui! i Aaah!),
porucs. El protagonista gau-
dirà volant amb una regado-
ra, però, sobretot, quan per
fi trobi un amic a la sorra de
la platja.

Tian Gombau trenca el ritme frenètic quotidià amb una peça
intimista, per a privilegiats

JORDI BORDES / Barcelona

L’ànima de les pedres

L’home llauna. / EL PUNT


