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La manera més fàcil de trobar un habitatge

Busques
una casa

 amb jardí ?

L’abril del 2005, el director
Esteve Polls va fer un ma-
nifest irònic i amb punxa al
vestíbul del TNC, amb mo-
tiu del Dia Mundial del
Teatre. Anunciava haver
mig acomplert el seu somni
d’actuar a la Sala Gran. Ha-
via necessitat 80 anys per
parlar en públic en aquella
estança i es preguntava
quants n’hi faltaven per
creuar la porta i dirigir al-
gun espectacle. Avui té la
resposta: només dos anys i
mig més.

El Poema de Nadal, que
s’interpreta avui i els ves-
pres de Nadal i Sant Esteve,
té una posada en escena
que aprofita «la plaça de to-
ros» de la Sala Gran, acos-
tumats com estan a adequar
el muntatge als altars de la
catedral. De fet, el 28 de de-
sembre a Tarragona i el 2
de gener a Girona repetiran
recital a les respectives ca-
tedrals.

La Sala Gran s’ha trans-

format en unes golfes que
representen els records
d’infància dels adults. Els
actors (Fermí Casado, Òs-
car Intente, Alexandra Pa-
lomo, Pilar Pla, Gal Soler,
Sílvia Vilarrasa i el mateix
Polls) desempolsen les jo-

guines i recuperen figures
velles de pessebre. L’obra
es completa amb uns arran-
jaments musicals que coin-
cideixen amb la intenció
del vers de Sagarra i de la
posada en escena de Polls:
recuperar l’ànima d’infant

per salvar el Nadal del con-
sumisme exacerbat. Raül
Fernàndez, Refree, ha re-
compost clàssics nadalencs
(com ara El noi de la mare i
El cant dels ocells) amb
instruments i material «que
es podria trobar en l’habita-
ció d’un nen», diu.

Polls va establir una for-
ta amistat amb Sagarra, a
partir de la posada en esce-
na de L’amor viu a dispesa
(1952) al Romea. Des que
tenia 10 anys, Polls es va
interessar per El Poema de
Nadal. Va fer una primera
estrena amateur al Círcol
Catòlic de Badalona a prin-
cipis dels cinquanta. Sagar-
ra va veure l’obra a l’estre-
na professional, a l’Alexis.
Ahir Polls encara recorda-
va com Sagarra es va emo-
cionar i va dir davant dels
espectadors que ell, tot i ha-
ver escrit el vers, no creia
en les «canallades» del Na-
dal, fins que va veure el
muntatge de Polls.

Esteve Polls debuta al TNC
L’històric director, que feia 10 anys que oferia projectes seus al TNC, recita Sagarra

Esteve Polls amb Sergi Belbel, ahir, al TNC. / ANDREU PUIG

� Esteve Polls, de 85 anys, amb sis
dècades dedicades al món teatral, de-
buta avui a la Sala Gran del TNC
amb el Poema de Nadal de Josep

JORDI BORDES/ Barcelona Maria de Sagarra. Polls fa sis anys
que programa aquest muntatge a
l’església Santa Maria del Pi. El di-
rector artístic del TNC, Sergi Belbel,
va optar per incorporar aquest treball

de música i vers al cicle nadalenc a
partir d’aquest any. El director, que
va programar el Romea als cinquan-
ta i va fundar el Teatre Nacional de
Costa Rica, trenca el seu malefici.

�  Les pel·lícules El orfa-
nato i Las trece rosas, amb
catorze candidatures ca-
dascuna, partiran com a fa-
vorites en la 22a edició
dels Premis Goya, que es
lliuraran el 3 de febrer. El
film de Juan Antonio
Bayona, que ja va arrasar
en els premis Barcelona i
ara promociona la pel·lí-
cula als Estats Units de ca-
ra als Oscar, competirà en
la categoria de millor pel-
lícula amb la d’un altre
barceloní –La soledad, de
Jaime Rosales– i Siete me-
sas de billar francès. El
orfanato opta, entre d’al-
tres guardons, al de millor
direcció novella, millor
guió original, millor inter-
pretació femenina i millor
actor revelació. Després
de ser molt ben rebut en di-
ferents festivals el film,
produït per Guillermo del
Toro, ha estat el més vist el
2007 a l’Estat, superant les
grans produccions de Ho-
llywood, i només Los
otros la supera en el ràn-
quing històric del cinema
estatal. Bayona es va mos-

trar ahir «molt satisfet»
per les nominacions.

Una de les sorpreses po-
sitives és que La soledad.
no només aspira al millor
film, sinó que també po-
dria fer pujar a l’escenari
Jaime Rosales com a mi-
llor director i José Luis
Torrijo com a millor actor
revelació. Si Rosales no
completa la sorpresa amb
un triomf, el guardó al mi-
llor cineasta sembla un
duel de dones entre Icíar
Bollaín (Mataharis) y
Gracia Querejeta (Siete
mesas de billar francés).

Un altre dels films cata-
lans que estan tenint èxit
en la taquilla, Rec, també
té tres nominacions, en
aquest cas en les catego-
ries de millors efectes es-
pecials, millor muntatge i
millor actriu revelació
(Manuela Velasco). Entre
els candidats també figura
Ventura Pons, per la seva
adaptació del guió de la
pel·lícula Barcelona, un
mapa, i Nocturna, d’Adrià
García i Víctor Maldona-
do, en les pel·lícules d’ani-
mació.

«El orfanato» i «Las trece
rosas» obtenen catorze
candidatures als Goya
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