
47AVUI
DIVENDRES, 9 DE NOVEMBRE DEL 2007 Cultura i Espectacles

tendència a la sobreactuació
arriba a ser esgotadora. No
descansa, sempre –vingui o
no vingui a tomb– ha de fer
alguna cosa amb la cara, les
mans o el cos. És un actor
que sembla no conèixer la
serenitat tot i saber totes les
postures del ioga. El muntat-
ge gira al voltant de l’actor, i
no només perquè és el pro-
tagonista de l’obra. Director i
companys d’escena l’acom-
panyen amb l’atenta compli-
citat d’una família amb un fill
hiperactiu.

En una situació així –d’ex-
trema i absorbent atenció–
no ha d’estranyar que fins i
tot Clara Segura, una de les
actrius catalanes més sòli-
des, sembli desatesa, mig
perduda davant el poc espai
que li deixa el seu contrin-
cant masculí. És una llàstima
que un text tan agraït i ben
construït –excel·lentment
adaptat per Izcovich– es con-
verteixi en aliment energètic
per a un actor sense mesura.
De vegades, també en teatre
menys és més.

*
Intimitat, DE HANIF KUREISHI.
LA VILLARROEL, 7 DE NOV.

Hanif Kureishi no fanta-
siejava quan el 1998
va publicar Intimitat,

un llibre sobre un escriptor
d’èxit que abandona dona i
fills per una jove amant. Ex-
periència vital feta literatura
amb la càrrega reflexiva ne-
cessària per explicar i expli-
car-se, per qüestionar-se i
qüestionar el sistema bàsic
de convivència: la parella i,
per extensió, la família.

Tot això és en la posada
en escena dirigida per Javier
Daulte. Tot això i a més Joel
Joan. No ha estat la millor
elecció, que el protagonisme
de l’obra recaigui en un
actor amb una accentuada
propensió a l’exhibicionisme.
Tot el subtil control que
mostra Daulte en la seva
captivadora Nunca estuviste
tan adorable (vista a Girona
fa dues setmanes) s’esvaeix
a Intimitat, amb una direcció
d’actors que sembla la gàbia
dels lleons amb el domador
mirant les tremendes feres
darrere dels barrots.

No ha sabut –o no ha po-
gut– domar l’excés d’energia
que acostuma a malgastar
Joel Joan en escena. Quan
no li posen límits, la seva
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Rodrigo Plá estrena avui ‘La Zona’
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Amb la corrupció, injustíci-
es i desigualtats mexicanes,
Rodrigo Plá ha sorprès tot-
hom amb La Zona, la seva
opera prima interpretada
per Maribel Verdú, Carlos
Bardem, Daniel Tovar i Da-
niel Giménez Cacho. Als ci-
nemes a partir d’avui, i
guardonada a Venècia i To-
ronto, La Zona és la histò-
ria d’un assalt i de la cacera
d’un home; però sobretot
és, raona Plá, “la història
d’una societat trencada, de
dos mons que es tenen por
i s’odien”.

El film pretén ser un toc
d’atenció davant una forma
de futur no gaire llunyà.
“No importa la grandària de
la fortalesa; mentre el dese-
quilibri existeixi sempre hi
haurà algú que se salti les
normes. I l’altra, el de fora,
el lladre, ja no és vist com
una persona sinó com un
enemic a destruir. Els bar-

ris privats no són exclusius
de Ciutat de Mèxic. La por,
el fet de marcar una posició
social privilegiada, la recer-
ca de seguretat... Aquestes
ciutats dins de les ciutats
proliferen en molts llocs del
món”, argüeix Plá, guanya-
dor d’un Oscar el 2001 pel
curtmetratge El ojo en la
nuca.

La por és el motor i el des-
encadenant de tot plegat.
“Una por que porta la gent a
atrinxerar-se rere un mur,
una por real als assaltants,
que els matin, i també una
por més subtil, que es refe-
reix a la por que provoca
l’altre, allò que no es coneix.
Naturalment, aquesta por
està molt lligada a l’statu
quo pervers, de falta de llei,
d’enorme impunitat; un
món on els polítics que hau-
rien de vetllar per una soci-
etat més justa han oblidat
la seva funció de servei a la
comunitat i només estan
preocupats del poder per
fer-ne un ús particular”. I

certament els efectes de
l’11-S han fet bullir encara
més l’olla. “Després d’això,
què? La por i l’estat de guer-
ra permanent; negoci per
als uns, desgràcia per a la
majoria”. ■ Maribel Verdú protagonitza ‘La Zona’, el sorprenent debut del mexicà Rodrigo Plá ■ ALTA FILMS




