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Buddy’s Blues), mentre que
un rotund Xavier Ribera-Vall
evocava un paper clau en la
seva carrera, el jutge Turpin.
Si Laura Mejía va anar de
menys a més, amb mo-
ments encertats com Dick
Tracy o el duo de Passion, la
veu de Pilar Capellades,
malgrat la seva evident en-
trega, és un gust que aquest
cronista mai ha acabat d’ad-
quirir. En termes de cant, la

millor impressió la va donar
Miquel Cobos, d’una suavi-
tat encisadora i pianíssims
delicats a Not while I’m
around i Marry me a little.
Que l’harmonia que tots
cinc van encarnar en el Sun-
day final guiï les passes
d’aquest benvingut teatre.

*
Sondheim, Déus del teatre,
somrieu
TGB. 20 DE FEBRER

Per consagrar un nou
temple de la cultura ja
no cal sacrificar ver-

ges, esquarterar pollastres o
esbudellar xais, només s’ha
d’invocar alguna divinitat
poderosa. Stephen Sondhe-
im és l’àngel de la guarda
que vetlla les primeres pas-
ses del nounat Teatre Gaudí
Barcelona a través d’algu-
nes de les millors cançons
sorgides de la seva fèrtil cre-
ativitat. Però tot i el gust ex-
quisit en la tria dels temes,
l’encast a vegades era tènue
i hi va haver un petit dèficit
de l’hemoglobina que abun-
da al Sweeney Todd fílmic.

Com a apòstols de la pa-
raula de Sondheim, van ofi-
ciar un pianista i arranjador
imaginatiu (llàstima que
Josep Ferré no tingués un
piano de veritat a la seva
disposició) i cinc intèrprets
de sòlida trajectòria que van
superar una amplificació
millorable, tot i que amb un
cert desequilibri en favor de
la part masculina. Òscar
Mas, director i pare de la cri-
atura, és qui dosifica en
dosis més homogènies en-
cert vocal i actoral (com al
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Tot i l’exquisida
tria dels temes,
l’encast a vegades
era tènue

Xavier
Cester

Unade‘callcenter’
alTeatredelRaval

T.B.
BARCELONA

ElnouTeatredelRaval, fidel
a oferir creacions pròpies de
risc, qualitat i reflexió asse-
gurada, estrena dijous Call
center, de la companyia La
Guapa. És la història de cinc
joves mal pagats que treba-
llen en un centre de truca-
des que gestiona el servei de

baixes d’una tele per cable.
No tan sols han d’aguantar
les queixes, sinó que han
d’evitar la baixa. L’argu-
ment els situa en una situa-
ció límit perquè l’empresa
els ha posat un ultimàtum.
Tot i que està pensat per a
tots els públics, “el muntat-
ge s’ha fet de manera que
interessés la franja d’edat
entre els 18 i els 35 anys”. ■

Elsmortsens
manenmassa?

ArribaalTNC ‘Unfill, un llibre,unarbre’,
unnoutextdeJordiSilvadinsdelT6

Teresa Bruna
BARCELONA

L’actor Pep Anton Muñoz
dóna vida a l’Amadeu, un es-
criptor que, dos anys des-
prés de mort, empeny qua-
tre personatges a assolir la
fita que els exigeix la socie-
tat benpensant: tenir un fill,
escriure un llibre i plantar
un arbre. És el resultat del
treball de Jordi Silva com a
dramaturg resident aquesta
temporada al TNC dins del
Projecte T6. Antonio Calvo,
home de confiança de grans
directors (ajudant de direc-
ció a Tirant lo Blanc, El mè-

tode Grönholm, Carna-
val...), s’ha ocupat de la di-
recció, i els intèrprets
–vius– són Jordi Andújar,
Neus Quimasó, Cristina
Gàmiz i Pep Ferrer. S’estre-
na dijous que ve a la Sala Ta-
llers, on serà fins al 30 de
març.

“No es pot explicar gaire-
bé res perquè ens renyaríeu.
És tan atractiu descobrir el
que va passant sense saber-
ho! És molt original. Et diré
que l’Amadeu és un mort
amb experiència, però
només existeix quan algú
pensa en ell. Per això ajuda
els vius”, diu Antonio Calvo.

Però arriba el moment
en què han de decidir si
tiren endavant sols o conti-
nuen necessitant l’Ama-
deu: “Quan llegeixes un
text de Silva (Calvo va diri-
gir La millor nit de la teva
vida), penses que no pot ser,
teatralment. Iquanhomun-
tes, funciona!Peraundirec-
tor, això és molt atractiu”.

Jordi Silva és considerat
undelsdramaturgsbrillants
del moment. Tots els seus
textos (Ja en tinc 30!, Ínti-
mes loquacitats, La millor
nitde latevavida) han estat
premiats. També és guionis-
ta de televisió. ■

ElTantarantana
estrena‘Una
caranova’de
M.Casamajor

Teresa Bruna
BARCELONA

Recolzant-se en les triful-
gues del món editorial, el
dramaturg, guionista i di-
rector Miquel Casamajor
(Els Beatles contra els Ro-
llings, Tira’t de la moto,
Superrawal...) proposa
una reflexió sobre els pro-
blemes al món laboral dels
que voregen la quarantena,
una generació que encara
està en plena forma i no ha
perdut les il·lusions per tre-
ballar del que voldria, però
que ha de sobreviure amb
dignitat en una societat
que ja no els pertany.

L’argument parla de
Ramon, un exprofessor de
filosofia que intenta obrir-se
camí al món editorial i ha
trobat feina com a porter
d’una discoteca. Per un inci-
dent, acaba pegant a Tama-
ra, una noia que no pot lle-
gir perquè té una estranya
malaltia que l’adorm davant
les lletres. Per un seguit de
coincidències, la noia és ger-
mana d’un exalumne seu,
un inadaptat social, i es tro-
ben tots tres a casa d’en
Ramon quan arriba l’edito-
ra. La dona li diu al Ramon
que el llibre està bé, però
que ell “ja és massa gran i
no seria rendible”. Per ven-
jar-se de la baralla, el germà
de la noia resol que Tamara
signi la novel·la.

Casamajor explica que a
ell mateix li va passar
d’haver de fer de negre,
però admet que això ocorre
també en altres àmbits:
“Senzillament una persona
ha de renunciar a la seva
cara perquè està en un món
on tenir 40 anys no s’accep-
ta”. Una cara nova està di-
rigida per Teresa Vilardell i
és una producció de La Tri-
lateral, fundada per Miquel
Casamajor, Teresa Vilardell
i l’actriu Fina Rius. Roman-
drà al Tantarantana fins al
23 de març. ■

Pep Anton Muñoz interpreta un espectre contundent a qui tothom vol imitar ■ DAVID RUAN0


