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● Parlar, avui, de comèdia
de Jordi Galceran significa
referir-se a una mena de
possible gallina d’ous d’or.
L’autor és cobejat per part
de la majoria d’empresaris
catalans, que veuen en les
«altes comèdies» (en ex-
pressió del director Josep
Maria Metres) una obra
que pot despertar una nova
connexió amb el gruix de la
societat que aporti un nou
èxit comercial. Des del 12
de novembre comencen les
sessions de Cancun, una al-
tra comèdia en què es rela-
tivitzen les relacions matri-
monials de llarga durada
amb un joc teatral sorpre-
nent. L’estrena tindrà lloc
el dia 19. L’empresari An-
toni Coll, que està molt sa-
tisfet de la recepció de tot
tipus de públic en les pri-
meres sessions de proves,
aventura que la intenció és
fer una llarga estada al Tea-
tre Borràs. «Qualsevol èxit
teatral, a Barcelona, té la
gira assegurada», diu.

Jordi Galceran gaudeix
d’un any sabàtic a Nova
York. Arribarà el dia que
aquest autor pengi una peça
a Broadway? Això ja es
veurà. Per ara, serà aquí du-
rant quinze dies per veure
com roda la comèdia, que
ha anat adaptant segons les
indicacions de Josep Maria
Mestres. El director, que va
fer debutar l’autor a Barce-
lona l’any 1996 amb Dako-
ta, té moltes afinitats amb
Jordi Galceran. Per Mes-
tres, l’autor té una percep-
ció molt especial per parlar
de temes que interessen la
gent i els sap omplir d’una
pàtina de comèdia i de joc
teatral que desarma l’es-
pectador però que, al final,
el converteix en intel·li-
gent.

Cancun explica com
dues parelles burgeses que
fa 25 anys que viatgen jun-
tes imaginen què hagués
passat si no s’hagués pro-
duït un fet fortuït. S’intueix
un canvi de parella. La bro-
ma i les rèpliques hi són

brillants, diu Mestres, un
director que va començar a
fer-se un nom en la posada
en escena del primer Oscar
Wilde al TNC, El ventall de
lady Windermere. Al bun-
galou de Cancun les pare-
lles viuran un embolic de

realitat i ficció que vol ser
el nou fenomen. Per ara,
disposa de l’entusiasme de
les actrius i actors Toni Se-
villa, Lluïsa Castell, Ferran
Rañé i Lluïsa Mallol. Viat-
gen amb les maletes plenes
d’expectatives.

Es busca fenomen per al Borràs
El dramaturg Jordi Galceran signa una nova comèdia, «Cancun», que tracta sobre la crisi de

parella en clau còmica amb un joc que recorda el seu èxit mundial
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Lluís Soler, un dels candidats finalistes d’El mètode Grönholm, el 2004. / ANDREU PUIG

● El Teatre Poliorama tornarà a acollir
la producció més taquillera de Jordi
Galceran. Serà a partir del setembre vi-
nent i, presumiblement, amb el mateix
repartiment que va aconseguir conver-
tir en fenomen social el que havia esde-
vingut un èxit teatral a la Sala Tallers
del TNC, el maig del 2003.

Va ser el primer treball del T6, el cicle
de promoció de nova autoria del TNC, i
només va poder estar 15 dies en cartell.
El boca-orella va ser immediat i la sala
penjava gairebé cada dia el rètol d’«en-
trades exhaurides». Galceran va voler
que la seva obra cedís el text a les sales
comercials amb la condició de mantenir
l’equip: això va ser durant la temporada

2004/05. Amb tres temporades al Poli-
orama, gairebé va arribar als 391.072
espectadors. Era la segona aparició de
Galceran, que ja s’havia fet sentir cinc
anys abans amb un seguit d’èxits (Da-
kota, Paraules encadenades), mai tan
populars com és el cas de la peça El mè-
tode Grönholm, en la qual quatre candi-
dats aspiren a un lloc de treball de direc-
tiu i accedeixen a fer unes proves gaire-
bé insultants per guanyar. L’obra ha es-
tat produïda arreu del món, durant uns
quants anys, i també té una versió per a
la gran pantalla, El método (2005), de la
qual Jordi Galceran va renunciar als
drets d’autor en considerar que es dis-
tanciava massa de la idea original.

«El mètode Grönholm» tornarà

● El dibuixant José Revi-
lla i el guionista Luis A.
Ródenas han estat sempre
seguidors d’El Jabato. Es
van conèixer en un fòrum a
internet sobre el personat-
ge d’aquesta sèrie. D’aquí
va néixer el projecte de
tornar a donar vida al per-
sonatge. El resultat és ¡La
hermandad de la espada!,
una nova aventura del Ja-
bato que acaba de publicar
Ediciones B, juntament
amb el volum commemo-
ratiu dels 50 anys del per-
sonatge, que reprodueix
algunes de les aventures
originals de la sèrie: En
poder de los Parthos y
otras aventuras. «Una de
les característiques del
personatge és la seva gran
humanitat, un valor que
falta en els nostres dies»,
va dir en la presentació de
l’obra el guionista Luis A.
Ródenas.

Després de Trueno
El 1958, dos anys després
d’aparèixer El Capitán
Trueno, i arran de l’èxit
que va tenir aquesta sèrie,
l’Editorial Bruguera va
encarregar un nou perso-
natge a Víctor Mora, el
creador de Trueno. Mora
tenia en cartera una sèrie
que seguia els esquemes
del seu gran èxit: un prota-
gonista principal, el Jaba-
to, i dos companys en la
seva lluita contra l’invasor
romà i contra la injustícia,
Taurus, l’home fort, i Fi-
deo, l’ànima sensible que
aporta un toc humorístic al
relat. No hi faltava l’equi-
valència de Sigrid, la reina
de Thule i promesa del Ca-
pitán Trueno, representa-
da en la romana conversa
al cristianisme Claudia,
xicota del Jabato.

L’encarregat de dibui-
xar la història va ser Fran-
cisco Darnís, i el nom del
nou personatge va ser una
imposició editorial. El Ja-
bato era un dels molts
noms que tenia registrat
Bruguera per a futures
creacions. A Mora, el nom

no li va fer el pes. Tot i ai-
xò, la sèrie va seguir el ras-
tre d’èxit de la seva prede-
cessora, tot i que mai va ar-
ribar als seus alts nivells de
vendes.

D’El Jabato, se’n van
publicar històries originals
fins al 1968, tot i que la sè-
rie es va continuar editant.
Amb el volum ¡La her-
mandad de la espada!, Re-
villa i Ródenas han conser-
vat el llenguatge original
de la sèrie. El seu treball ha
tingut el vistiplau de Mora
i la família Darnís.

Ahir, en la presentació
del llibre, Armonía Rodrí-
guez, esposa de Víctor
Mora, que va excusar l’ab-
sència del seu marit per
problemes de salut, va dir
que el creador del perso-
natge «està entusiasmat
amb la nova aventura per-
què sempre ha estat obert a
la continuació dels seus
personatges per altres au-
tors».

Sílvia Darnís, filla del
dibuixant, que va assistir a
l’acte acompanyada de la
seva germana Natàlia, va
ressaltar del seu pare la se-
va capacitat d’inventiva.
«Un màgic i enginyós ca-
lidoscopi», el va definir.
«Era un home rigorós amb
el seu treball, que dibuixa-
va documentant-se molt.
La meva germana Natàlia,
com era molt prima, li ser-
via per fer les poses de Fi-
deo.» De ¡La hermandad
de la espada!, se n’ha fet
una tirada de 5.000 exem-
plars i dependrà de la res-
posta del públic que El Ja-
bato continuï amb noves
aventures.

Una exposició
Els 50 anys de la primera
publicació d’El Jabato
també se celebren amb una
exposició que fins al 15 de
novembre es pot visitar a
la biblioteca Armand Car-
dona Torrandell de Vila-
nova i la Geltrú. La mostra
sobre la història d’aquest
heroi ha estat organitzada
pel col·leccionista Xavier
Garriga.

«El Jabato» celebra 50 anys
amb una nova aventura
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Ródenas i Revilla, autors del nou volum d’El Jabato. / O. DURAN

● La companyia Búbulus,
fidel a la recerca de nous
formats («una línia caòti-
ca», en paraules del coreò-
graf Carles Salas), estrena
Quartet aquest vespre i fa-
rà fins diumenge al Mercat
de les Flors. La proposta
neix del quartet de saxos
Afrodisax, defensors de la
música contemporània en
format de quartet de saxos
(una formació que té poc

repertori i que no es prodi-
ga gaire, però que té un re-
gistre tan ampli com el
d’un quartet de corda),
convençuts que podien
trobar complicitats amb la
dansa contemporània, que
disposa de més visibilitat
que la música.

Quartet és un treball di-
rigit per Carles Salas que
no pretén seguir cap fil
narratiu, sinó que convida
a fer un salt que traslladi

l’espectador lluny de la
realitat. Durant mesos, Sa-
las ha anat demanant gra-
vacions a la formació fins
que s’han aconseguit «afi-
nar les peces» que es ne-
cessitava. La interactivitat
entre els músics i les balla-
rines és una constant en
l’obra que alterna solos,
duets, tercets i quartets.
Salas reconeix que hauria
volgut fer ballar més els
musics, però ho ha impedit

la dificultat tècnica de les
partitures. Tot i així, la sa-
xo alt i impulsora del pro-
jecte, Paula Carrillo, toca
estirada a terra: «Fins ara
mai ho havia provat», con-
fessa. En el repertori, ma-
joria d’autors contempo-
ranis catalans, com ara Te-
resa Roig, Xavier Boliart,
Albert Garcia Demestres i
Salvador Brotons; així
com també György Ligeti
i Jean Français.

Búbulus s’alia amb el quartet de saxos
Afrodisax per ballar autors d’avui
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