
Angelat defi-
neix el text
com a «catàr-
tic». I és que
la maduresa
amb què Di-

dion s’enfronta a la mort
dels familiars és reconfor-
tant. El Nadal del 2003, la
filla, Quintana Roo, pateix
una pneumònia. Per Cap
d’Any la parella, després
de visitar la filla a l’hospi-
tal, es prepara per sopar
quan el marit cau fulminat
d’un atac de cor. A la pri-
mavera del 2004, la filla,
dos mesos després d’haver
superat la pneumònia, tor-
na a l’hospital per una he-
morràgia cerebral massi-
va. Morirà el 26 d’agost.

El director Òscar Molina
situa la peça com a obra de
teatre terapèutica. Aquesta
producció, que Angelat ha
impulsat amb la seva com-
panyia I la Lluna Nova, li ha
permès fer un treball que no
li han ofert altres directors:
fer un treball molt poc tea-
tral, i afegeix: «M’interessa
mostrar la sinceritat.»

Molina convida els es-
pectadors a entrar en un es-
pai confessional, d’intimi-

tats, en què no hi ha quarta
paret. La interpretació
d’Angelat ajuda, en parau-
les del director, «a reviure
de manera terapèutica el do-
lor de la mort; el sofriment
és no acceptar-ho». El di-
rector coincideix amb el
gust pel teatre que va a l’es-
sencial i menysprea el que
és superflu. La novel·la (i
també la posada en escena)
obliga l’espectador a estar
atent, perquè la narració no
és lineal ni anuncia quan
torna al passat, «és un viatge
en el procés mental; els xocs
emocionals no tenen lògica,
és com mirar-ho tot a través
d’un mirall trencat». Moli-
na aclareix que és difícil tre-
ballar amb una actriu expe-
rimentada com Angelat, «és
com tocar amb un violí bo:
és molt més exigent». El di-
rector, que ja havia dirigit
l’actriu en anteriors oca-
sions, celebra d’Angelat el
seu risc en les interpreta-
cions, un punt que es rela-
ciona sovint amb la joven-
tut, «sense tenir totes les res-
postes es tira a la piscina»,
comenta Molina.

El director Salvador Su-
nyer va confessar ahir que

tenia un càrrec de conscièn-
cia per no haver confiat en la
proposta, de fa tres anys,
que Marta Angelat li va ofe-

rir: Unes veus, tot i ser una
peça gens amable, va resul-
tar ser una de les troballes en
la primera temporada de

Daulte a La Villarroel. Su-
nyer també va voler solida-
ritzar-se ahir, a la Beckett,
amb els responsables de la

sala amb un futur incert:
«Segur que no hi ha cap al-
tre espai tan petit que hagi
donat tant.»

Angelat interpreta el paper de l’escriptora
Joan Didion en una peça sobre la mort

«L’any del pensament màgic» s’estrena avui a Temporada Alta i farà temporada a la Sala Beckett

L’actriu Marta Angelat és Joan Didion. / EUDALD PICAS

JORDI BORDES / Barcelona

● La mort és un tabú inexplicable. Hi ha
por de parlar d’un fet que tothom viurà en
la seva pell i en el seu entorn. Com la ma-
teixa escriptora Joan Didion, que, en poc

● Temporada Alta és una de les peces que han de
jugar de manera decisiva per convertir la zona me-
tropolitana de Girona en la punta de llança de l’eu-
roregió de les arts escèniques en què pensa Salva-
dor Sunyer. Una altra de les peces és el centre d’arts
escèniques El Canal. Tres de les produccions del
2007 i 2008 d’El Canal comencen a sortir de gira
aquesta tardor. Així, Brossalobrossotdebrossat, es-
pectacle ideat i dirigit pel creador de Vinaròs Carles
Santos, i coproduït per El Canal, el Teatre Lliure i la
companyia de Santos, es pot veure des de dimecres
i fins diumenge, en català i en castellà, al Teatro de
La Abadía de Madrid. Un altre dels espectacles que
fan gira és Coral romput, de Vicent Andrés Este-
llés, dirigit per Joan Ollé i estrenat en la darrera edi-
ció de Temporada Alta. Coral romput, coproduït
per El Canal, l’Escena Nacional d’Andorra, amb
col·laboració de Temporada Alta, farà 11 funcions
arreu dels Països Catalans (Palma, Roses, Vilade-
cans, Sabadell, Badalona, Cardedeu, Gandia, Tore-
lló, Blanes i Sant Cugat), a més de quatre funcions
per Nadal al Teatre Lliure. Finalment, Pinsans i ca-
derneres, un espectacle en coproducció amb el
Grec, amb text de Narcís Comadira i direcció de
Xavier Albertí, es veurà a Guanajuato (Mèxic), el
22 i 23 d’octubre.

● La sala simfònica de l’Auditori de
Girona serà plena a vessar avui (22 h)
de la gent que vulgui assistir al recital
antològic de Raimon, un dels cantau-
tors més impor-
tants d’aquest país.
Incomprensible-
ment el cantant de
Xàtiva va actuar
per darrera vegada
a la ciutat l’any
1999, i avui Giro-
na saldarà un deute
històric amb ell i el
rep amb les entra-
des exhaurides.
Acompanyaran
Raimon Pep Coca
(contrabaix), Mi-
quel Blasco i Víc-
tor Valls (guitar-
res) i Francesc
Puig (clarinet i cla-
rinet baix). El programa que presentarà
Raimon en aquest concert és un recull
de cançons dels seus quaranta anys de
trajectòria professional, des d’Al vent,

fins a cançons emblemàtiques com ara
Diguem no, Jo vinc d’un silenci, He
mirat aquesta terra, D’un temps, d’un
país, fins a algunes de les seves compo-
sicions més recents, com ara A l’estiu

quan són les nou.
El mes de maig
d’aquest mateix
any, Raimon va
protagonitzar un
concert antològic a
la Universitat
Complutense de
Madrid, en com-
memoració del re-
cital que va oferir
fa quaranta anys, el
maig del 1968, a la
Facultat d’Econò-
miques de la ma-
teixa Universitat.
El cantant de Xàti-
va també ha ofert
dos recitals més a

les comarques gironines durant aquest
estiu, al festival de la veu (A)phonica
de Banyoles, i al Festival internacional
de Música de Cadaqués.

més d’un any, va veure com es moria el
marit d’un atac de cor i la filla única de
manera implacable. Del seu dol, en va fer
una novel·la on ella s’enfronta amb la
mort de manera adulta i intel·ligent. L’ac-

triu Marta Angelat es va enamorar
d’aquesta novel·la lúcida i contundent
que, un cop traduïda per Joan Sellent,
pren forma de drama íntim a L’any del
pensament màgic. L’obra, dirigida per

Òscar Molina, s’estrena aquesta nit dins
del festival Temporada Alta a la sala La
Planeta (22 h) de Girona i farà temporada
a la Sala Beckett de Barcelona del 15
d’octubre al 9 de novembre.

El Canal, de gira
DANI CHICANO / Girona

DANI CHICANO / Girona

Deute històric amb Raimon

Raimon, actuant a Banyoles. / J. SABATER
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