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� Les nits de Paramount
Comedy, amb els monò-
legs dels seus nous cò-
mics, arriben amb la seva
setena gira a Tarragona.
L’espectacle es podrà veu-
re avui i demà, a les 21 h, al
Teatre Metropol, amb
Juan Solo, Txabi Franque-
sa i Albert Boira com a
protagonistes i encarre-
gats d’arrencar les rialles

del públic.
Els tres còmics són els

guionistes dels seus propis
monòlegs. Diuen que ela-
boren les seves històries a
partir d’experiències per-
sonals a les quals després
apliquen una gran dosi de
bon humor, ironia i imagi-
nació. Cadascun dels cò-
mics, però, passa un filtre
diferent des del qual ob-
serva la realitat.

Els còmics de Paramount
Comedy porten els seus

monòlegs al Metropol
C. FILELLA / Tarragona

n aquesta època que ens ha tocat viure ca-
racteritzada pel consum d’objectes de for-
ma més o menys desenfrenada, ens hem

oblidat de l’objecte en si. Consumint-los fins que
ens acaben consumint, ens deixem pel camí consi-
derar que potser l’objecte també acciona, estima,
exclama i és transgressor («[...] el objeto acciona,
ama, exclama y trasgrede [...] Los objetos que nos
aman tanto». Vicente Verdú. El País 09.02.08)

Ja és casualitat (o causalitat?) que el divendres al
Teatre i Dansa Sala Trono i el dissabte a El País, el
teatre i l’escriptura tractessin des de perspectives
diferents del mateix tema...

Carles Cañellas (Rocamora Teatre
http://www.rocamorateatre.com/) fa una recreació
del muntatge original de Teatre d’objectes de Gyu-
la Molnár (Giulio Molnar) amb l’espectacle Petits
suïcidis (tres breus exorcismes d’ús quotidià) i ens
apropa a aquest món on el subjecte fa d’objecte i
l’objecte fa subjecte, subvertint el que és habitual
en el fet teatral on l’objecte serveix l’actor, fent que
sigui l’actor qui serveixi l’objecte.

Tres, com les filles d’Hel·lena, són els exorcis-
mes que en Carles C., amb el seu savoir faire, posa
en escena, amb un llenguatge que qualsevol nou-
vingut entendria, sense passar per una aula d’aco-
llida o haver de signar un compromís d’integració
(Rajoy dixit). Venint a corroborar que quan d’art es
tracta, en aquest cas teatre, no hi ha fronteres.

Tres històries es desenvolupen en un escenari
sense martingales: Alka-Seltzer, una tragèdia efer-
vescent (o el drama de ser diferent en un món ho-
mogeni), Pita i Jörg, ardent metamorfosi d’una lla-
vor de cafè i un llumí (o, per viure sense tu més
m’estimo morir), El temps, poesia tragicòmica… A
propòsit del pas del temps ( o «[...] el temps que de
dia passa i de nit vola [...]»).

El públic que va omplir el teatre divendres passat
va retre un merescut homenatge a aquest home de
teatre que és Carles Cañellas i al seu espectacle, que
amb una dramatúrgia bàsicament còmica passa per
moments de crueltat i fins i tot d’atrocitat.

Fa cinc anys, el Teatre i Dansa Sala Trono va in-
augurar la seva trajectòria amb aquest espectacle
que ara per ara continua sent original, emocionant,
poètic, deliciós, i ja que d’objectes es tracta, imper-
dible.

E

crítica | «Petits suïcidis»

Teatre al revés
� Director i protagonista: Carles Cañellas

LLoc: Sala Trono de Tarragona (carrer Misser

Sitges, 10, baixos).

Dia: Divendres 8 de febrer. Hi haurà una segona

sessió el divendres 15 de febrer.

Hora: 21.30 h.

M. ÀNGEL GALLOFRÉ

Representació de «Petits suïcidis» a la Sala Trono. / J.F.

Òscar Palazón (Lleida,
1969), que viu a les Borges
del Camp, ha participat en
molts llibres de narrativa
col·lectius i també té un
poemari editat, Atles de la
memòria (Cossetània). Pe-
rò Un rostre que no és
meu, títol mereixedor del
setzè premi de narrativa
Vila de l’Ametlla de Mar,
serà la seva primera obra
individual de narrativa. El
guardó, al qual aspiraven
dotze obres, està dotat
amb 3.000 euros i la publi-
cació a Cossetània Edi-
cions, que a l’abril traurà
l’obra al mercat.

Un rostre que no és meu
és un conjunt de relats re-
lacionats entre si: «no no-
més perquè hi ha punts de
connexió argumental, sinó
també perquè hi ha perso-
natges que es repeteixen
en uns quants relats», se-
gons apunta l’autor, que hi
afegeix que el lector «pot
tenir la idea que és una no-
vel·la fragmentada». Pala-
zón hi aboca una reflexió
sobre la identitat: «El meu
punt de vista és que anem
per la vida amb moltes
màscares i que poques ve-
gades ensenyem tal com
som.» «En els relats, sen-
tim la veu i els pensaments
dels personatges i veiem
com són en realitat i com
es projecten a l’exterior.»
L’escriptor diu que el mis-
satge que llança en l’obra
és que «la identitat és una
característica principal de

les persones que és inalte-
rable i, per molt que vul-
guem maquillar-la, és im-
possible fer-ho: al final,
surten trets de nosaltres
que no voldríem que sor-
tissin a la llum».

Un dels personatges que
més apareixen a l’obra i
que serveix com a fil con-
ductor és el d’un jove cap
rapat de caràcter violent.

L’obra es divideix en
dues parts: la primera la
integren onze històries,
connectades entre si, i en
la segona part s’explica
una sola història, més llar-
ga i narrada en primera
persona pel personatge

que representa la parella
d’aquell cap rapat.

Ajut econòmic
Palazón ha pogut elaborar
aquesta obra amb un ajut
de 5.000 euros que li va
concedir l’any 2006 la Ins-
titució de les Lletres Cata-
lanes. Va ser un dels trenta
escriptors catalans esco-
llits com a mereixedors
d’una subvenció a la crea-
ció literària.

Ara, amb un nou premi
sota el braç –ha estat gua-
nyador, entre d’altres, del
setè premi de narrativa
curta per internet Tinet i el
quinzè premi literari Sant

Jordi 2004 de les Borges
Blanques de narrativa–,
confessa que se sent ani-
mat per emprendre nous
projectes editorials. De
fet, ja ha embastat la seva
pròxima novel·la, «potser
més ambiciosa i més llar-
ga», que també s’editarà
en els pròxims mesos. A
més, no abandona el gène-
re poètic, que compagina i
complementa amb la nar-
rativa.

El setzè premi de nar-
rativa Vila de l’Ametlla de
Mar es lliurarà el 26 d’a-
bril, en el decurs d’una fes-
ta literària organitzada per
l’àrea de Cultura.

Òscar Palazón guanya el premi Vila de
l’Ametlla de Mar amb una «novel·la

fragmentada» sobre la identitat
L’obra, que editarà Cossetània, agrupa diversos relats amb personatges comuns

Òscar Palazón, en la presentació del seu poemari Atles de la memòria. / C.F.

� Òscar Palazón, un autor lleidatà
que resideix a les Borges del Camp,
s’ha emportat el setzè premi de nar-
rativa Vila de l’Ametlla de Mar amb

CARINA FILELLA / Tarragona Un rostre que no és meu, una obra
que agrupa diversos relats amb al-
guns punts de connexió argumental i
amb personatges que es repeteixen.
Conformen, segons l’autor, una «no-

vel·la fragmentada» que gira entorn
de la identitat i la manera com «anem
per la vida amb moltes màscares».
L’obra serà editada per Cossetània el
pròxim mes d’abril.

� El Departament d’Inte-
rior, Relacions Institucio-
nals i Participació va ini-
ciar ahir a Tortosa un pro-
cés per afavorir la partici-
pació dels diversos agents
implicats en el desplega-
ment de la llei d’especta-
cles públics i activitats re-
creatives. A la capital del
Baix Ebre es va organitzar
un taller on empresaris,

veïns i l’administració van
opinar sobre els aspectes
que desplegarà la llei, des
de la regulació d’horaris i
els controls d’accés i de vi-
gilància fins als requisits
per concedir llicències per
a activitats recreatives.
L’aprovació de la llei, el
projecte de la qual es troba
en tramitació al Parlament
català, es preveu per en-
guany.

Interior inicia a Tortosa el
debat per al desplegament

de la llei d’espectacles
EL PUNT / Tortosa


