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Les bales  
de Pau Miró

Nil Cardoner en una escena 
d’Una història real. DAVID RUANO / FOCUS

ARTS ESCÈNIQUES

‘Una història real’  
LA VILLARROEL 22 DE NOVEMBRE 

U
na història real em 
sembla de les obres 
més ambicioses de Pau 
Miró, tant pel contin-
gut i l’atrevida estruc-

tura com pel nivell literari, per bé 
que resolgui la trama de manera se-
gurament massa lúdica. L’autor ens 
diu que volia parlar de Steve Ban-
non i el que comporta el seu extre-
misme ultradretà, i també que ràpi-
dament va desistir-hi perquè men-
tre escrivia va descobrir que l’amo-
ïnaven tant o més les esquerdes i 
hipocresies del discurs suposada-
ment progressista. I les dues qües-
tions són presents en aquest petit 
drama familiar que també parla 
d’ètica i de l’ofici d’escriure. 

Magnífica l’arrencada. Un es-
criptor d’origen humil dels que ara 
en diríem d’autoficció i que viu en 
un casa de disseny que el fill adoles-
cent defineix com “una pista de bàs-
quet sense cistelles” rep una truca-
da per informar-lo d’un mal pas del 
noi en unes colònies amb joves im-
migrants. Com tants pares, l’escrip-
tor no entén què ha fet que justifiqui 
l’acció del seu fill, amb qui no man-
té una relació fluida, sobretot des de 
la mort de la mare, en qui precisa-
ment es basava el penúltim del seus 
llibres. Una relació confrontada, 
perquè aquest nano intolerant a qui 
dona vida un impressionant Nil 
Cardoner esgrimeix raonaments 
econòmics i socials que segur que 
podria donar Donald Trump. 

Miró dispara amb bala. L’escrip-
tor és força trampós, va de víctima 
i supleix la manca d’imaginació 
traslladant a la ficció la seva història 
real i la dels que l’envolten. Julio 
Manrique ho ha entès perfecta-
ment. Mesurat, precís i emotiu. 
Laura Conejero omple amb el seu 
mestratge el personatge més llumi-
nós i clar dels quatre, l’editora que, 
més que simplement corregir, li re-
escriu les novel·les. Tampoc no que-
da gens ben parada la psicòloga del 
departament de joves (Mireia Aixa-
là), tan militant contra l’ou de la 
serp com per conculcar totes les 
normes de la professió i del funcio-
nariat. Molt recomanable.e
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Podem estimar 
sense tocar-nos?

Lautaro Perotti i Santi Marín a 
Próximo. CARLOS FURMAN / TEMPORADA ALTA

‘Próximo’ TEATRE DE SALT 11 DE NOVEMBRE 

J
a els agradaria a en Pablo i 
l’Elián fer un salt acrobàtic 
o una tombarella aèria per 
trobar-se, com ho fan els 
artistes del Cirque Éloize 

en el magnífic Hotel que han pre-
sentat al Temporada Alta. O potser 
no? Potser se senten més protegits 
darrere la pantalla de l’ordinador i 
del mòbil. Segurament és menys 
compromès viure el simulacre que 
la realitat. Ben segur que aquesta re-
lació iniciada i mantinguda via in-
ternet durant molts mesos, farcida 
de paraules però mancada de con-
tacte físic, es dissoldria ràpidament 
si s’arriben a trobar cara a cara. 

¿Podem estimar sense tocar-nos, 
sense olorar, sense conèixer la pell?, 
es pregunta l’argentí Claudio Tolca-
chir a Próximo. És una història sobre 
l’amor en temps d’internet, on tre-
uen el cap altres temes com la relació 
amb els pares o la confrontació entre 
el món occidental ric i frívol i el de 
la precarietat i autenticitat dels im-
migrants, i de la qual es desprèn una 
terrible amargor per bé que puntu-
ada amb espurnes d’humor. Una 
confrontació que s’expressa meridi-
anament en el perfil dels personat-
ges i, pel que fa a la funció, en la qua-
litat interpretativa, molt superior la 
de Lautaro Perotti fent de Pablo a la 
de Santi Marín fent d’Elián. Perquè 
Pablo desborda humanitat i sinceri-
tat malgrat arrossegar la tristesa 
d’un argentí que malviu a Austràlia 
ja sigui pelant patates en un burger o 
repartint publicitat disfressat de 
Bart Simpson. Molt al contrari 
d’Elián, un actor madrileny fill d’un 
candidat a la presidència tan incon-
sistent com superficial per més que 
protagonitzi un exitós fulletó de mit-
ja tarda. Per motius ben diferents, 
tots dos es troben terriblement sols, 
aïllats en els seus respectius mons. 
I entre ells neix alguna cosa sem-
blant a una història d’amor. La tro-
balla del text és situar els protagonis-
tes a una distància gairebé insalvable 
que posposa una trobada que diuen 
voler però que finalment no sabrem 
si es produirà; i la de la direcció, do-
nar credibilitat a la convenció espa-
cial de dos protagonistes que tampoc 
es troben sobre l’escenari.e
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Samuel Beckett torna  
a la Sala Beckett

litat de reconstruir-se”. L’espec-
tacle s’estrenarà el 27 de novem-
bre. Abans, des de dijous i fins 
dissabte vinent, Nao Albet diri-
geix i protagonitza Words and 
music, l’obra radiofònica que 
Beckett va escriure amb músi-
ca de Morton Feldman. El grup 
Bcn216, amb direcció de David 
Albet, s’encarregarà de posar 
música a l’obra. 

Les dones de Beckett 

A la Sala de Dalt de la Beckett 
s’hi instal·laran, a partir del 12 
de desembre, les protagonistes 
de quatre peces breus del dra-
maturg: Passos, Bressol, No Jo i 
Anar i tornar. Interpretades per 
Rosa Renom, Míriam Iscla i Síl-
via Bel amb la direcció de Sergi 
Belbel, les actrius donaran vida 
a les dones que va imaginar i es-
criure Beckett. “Sentia una au-
tèntica fascinació per les ac-
trius”, diu Belbel, que destaca 
dels muntatges “la generositat, 
la duresa extrema i el sentit de 
l’humor”. Les peces no es repre-
sentaran totes en un únic espai, 
sinó que ocuparan tota la planta 
de dalt de la Beckett.  

El cicle inclou també cinc 
xerrades coordinades per Llàt-
zer Garcia sobre l’obra de Bec-
kett. A més, hi haurà un recital 
a càrrec d’Aina Clotet i Jordi 
Oriol i una lectura de textos 
breus d’autors com ara Lara Dí-
ez, Marc Rosich, Denise Duncan 
i Josep Maria Miró. El cicle 
d’homenatge a Samuel Beckett 
es clourà entre el 10 i el 12 de ge-
ner amb els resultats d’un labo-
ratori escènic que experimenta-
rà a partir de les obres del dra-
maturg dublinès.e

Esperant Godot està protagonitzada per Nao Albet i Pol López. SALA BECKETT

Nao Albet i Pol López encapçalen ‘Esperant Godot’ 

Fa trenta anys, Samuel Beckett 
moria en un hospital de París i, en 
paral·lel, la Sala Beckett obria les 
seves portes a Barcelona. Per com-
memorar la doble efemèride, la sa-
la del Poblenou enceta dijous un 
cicle en homenatge al dramaturg 
irlandès que inclourà espectacles, 
xerrades, lectures dramatitzades, 
un laboratori i un recital. El plat 
fort de la iniciativa és la primera 
producció de la Sala Beckett d’Es-
perant Godot, dirigida per Ferran 
Utzet i protagonitzada per Pol Ló-
pez i Nao Albet, a partir d’una nova 
traducció de Josep Pedrals. “És 
una festa de la representació i una 
celebració de la teatralitat”, afirma 
Utzet sobre el muntatge, del qual 
destaca “un material d’una rique-
sa extraordinària”.  

El director s’ha guiat per la idea 
“de la metàfora flotant” i ha treba-
llat en una posada en escena en què 
“el públic té la missió de descodi-
ficar l’espectacle”. És per això que 
convertirà la Sala de Baix de la Bec-
kett en un terrari a través del qual 
els espectadors “observaran com 
viuen i es desenvolupen els perso-
natges”, vestits amb bombins i ro-
ba atrotinada. Utzet ha volgut allu-
nyar-se dels dos referents més re-
cents de l’obra de Beckett, la que va 
fer Joan Ollé el 2011 i la de Lluís 
Pasqual el 1999. “Un dels motius de 
la posada en escena és que els es-
pectadors d’avui puguin tenir la se-
va gran metàfora de Vladimir i Es-
tragó”, diu el director, que afegeix 
que “el temps està essencialment 
aturat a escena, però hi ha una cer-
ta lluminositat davant la possibi-
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La Sala de 
Baix serà un 
terrari on  
el públic 
observarà els 
personatges

Música  
L’obra 
radiofònica 
‘Words and 
music’ enceta 
el cicle 
d’homenatge
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