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Un assassí en sèrie és in-
terrogat per la policia.
Aquesta és una breu sinop-
si d’una obra que dura més
de dues hores, L’home dels
coixins, escrita pel drama-
turg Martin McDonagh
(Londres, 1970), que Xicu
Masó va proposar de mun-
tar al Teatre Lliure i El Ca-
nal. El director d’escena
gironí afirma que el text el
va enganxar fins al punt
que no el va deixar fins
acabar-lo. Els atractius
eren diversos, entre els
quals un component de no-
vel·la negra, que és un dels
gèneres predilectes del di-
rector. El thriller, però, és
el que marca l’estructura
de la peça, l’apartat for-
mal, perquè el text en si
provoca la reflexió sobre
el fet creatiu i els seus lí-
mits èticament parlant, tot
i que com tot bon text for-
mula les preguntes ade-
quades sense donar les res-
postes, com assegura Ma-
só. El protagonista és Ka-
turian, un home que ha es-
crit centenars de contes
truculents, fins que es pro-
dueixen una sèrie d’assas-
sinats que segueixen fil
per randa els modus ope-
randi descrits en els contes
de Katurian. Aquí, el tra-
ductor de la peça, el gironí
Ernest Riera, llança la pre-

gunta: «Quina és la res-
ponsabilitat de l’artista da-
vant els efectes que provo-
ca la seva obra?»

Segons Masó, tant el di-
rector, com els actors i el
públic «es passen dues ho-
res i mitja recorrent la cor-
da fluixa de la moral, amb
el perill de caure en la im-
moralitat més absoluta».
Pel director, la reacció de
l’espectador davant aques-
ta peça, que es va estrenar
al Teatre Lliure de Barce-
lona el mes passat, és el
més interessant: «Les re-
accions són diverses, la
qual cosa està molt bé.
N’hi ha que riuen, n’hi ha
que no riuen tant i n’hi ha
que es molesten perquè els
altres riuen quan entenen
que allò que passa no és
per riure.» Per Masó, que
destaca que aquest és un
«fantàstic treball d’ac-
tors», el més difícil és «vo-
rejar l’horror, sense deixar
de banda el sentit de l’hu-
mor».

El director gironí, que
afirma que l’obra va ser un
èxit absolut entre la gent
de la professió, que reco-
neixien el gran treball fet,
ha tingut per posar en es-
cena aquesta peça els ac-
tors Miquel Górriz,
Eduard Muntada, Albert
Pérez i Jacob Torres.

L’obra dirigida per Xicu Masó es podrà
veure demà (21h) al Teatre de Salt

«L’home dels
coixins» provoca la
reflexió sobre els

límits de la creació

DANI CHICANO / Salt

● El Teatre de Salt presenta demà (21h) l’obra L’home
dels coixins, de Martin McDonagh, dirigida per Xicu
Masó i produïda del Teatre Lliure, La Mirada i El Canal.
L’obra, traduïda per Ernest Riera i que formalment se-
gueix les línies d’un thriller, apunta a la reflexió sobre els
límits ètics de la creació.

Jacob Torres, Katurian en escena, en una imatge de L’home dels coixins. / ROS RIBAS
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«Germanes», a
Sant Feliu i «Petó
públic», a Girona

● Girona. Germanes, de
Carol López, un dels
espectacles amb més
èxit de la temporada
passada a Barcelona, es
podrà veure avui (21h)
al teatre de Sant Feliu
de Guíxols, mentre que
la sala La Planeta de Gi-
rona reposa aquest cap
de setmana –avui, de-
mà (22h) i diumenge
(19h)– Petó públic, de
la companyia Mentide-
ra Teatre. / D.C.

● Oriol Grau i Joan Ne-
grié protagonitzen la co-
mèdia produïda per la Sala
Trono de Tarragona, El
lleig, de Marius von
Mayenburg, que es podrà
veure avui (21h) al Casal
de l’Obrera, Espai XXS,
de Lloret de Mar. El lleig
és una crítica àcida, mor-
daç i ferotge a la imposició
de determinats cànons de

bellesa, i la necessitat ab-
soluta de seguir-los per tal
de triomfar laboral i perso-
nalment. La sinopsi de
l’obra és: Lette és un home
«difícil de veure» al qual
el seu cap li prohibeix pre-
sentar en un congrés un in-
vent revolucionari a causa
de la seva aparença. Lette
se sotmet a una operació
de cirurgia estètica i ja res
tornarà a ser com abans.

Oriol Grau i Joan Negrié
protagonitzen «El lleig» a

l’Espai XXS de Lloret
DANI CHICANO / Girona


