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ral català
Sarrias es fonen en d’altres amb més pro-
funditat, tot i que no han quedat gaire re-
marcades en el treball final. Per la seva
banda, Jordi Oriol i Oriol Vila desenvolu-
pen un treball a mig camí del gestual, par-
lant-se a través d’uns sons que podrien so-
nar a bielorús o esperanto de l’est. De fet,
per moments, evoca la companyia Teatro
Che y Moche, zingozaragozana que alterna
música i teatre (a El funeral, Oua umplu-
te). Jordi Oriol, que ja va fer una recerca
iniciàtica amb Josep Pedrals a En comptes
de la lletera, salpa en un vaixell amb Oriol
Vila, un altre germà perdedor. Capturen
una gran escopinya que els ha de treure de
les misèries, però els esperits del mar (per
un, és una sirena atractiva que el sedueix, i
per l’altre, una mena de zombi que ame-
naça amb convertir-lo en un altre mort vi-
vent del fons del mar) els ho impediran.
L’acció té punts repetitius, que poden es-
talviar-se un cop comprovat que el codi és
entenedor des de la primera rèplica. Estal-
viades aquestes tornades, el treball gua-
nyarà en ritme. El que no cal canviar per a
res (i que no es pot desvetllar en espera
que hi hagi alguna sala que els vulgui aco-
llir) és el final, tendre i brillant. Mai un joc
de nens ha estat tan lúcid. ❋

LA NOSTRA
CHAMPIONS
PARTICULAR
De Cristina Clemente
Intèrprets: Alicia
Puertas i Santi
Ricart
Dia i lloc: Dissabte,
13 d’octubre, a
Bescanó.
Actualment, fa
temporada al Teatre
Gaudí Barcelona

SMILEY
De Guillem Clua
Intèrprets: Ramon
Pujol i Albert Triola
Dia i lloc:
Actualment fa
estada a la Sala
Flyhard

RED PONTIAC
De Pere Riera
Intèrprets: Cristina
Cervià, Míriam Iscla
Dia i lloc: Estrena 8
de desembre, a La
Planeta de Girona.
Per confirmar,
presentació a
Barcelona

UN REFUGI INDIE
De Pau Miró
Intèrprets: Isaac
Alcayde, Joan Solé,
Andrea Trepat, Peter
Vives, Marta Ossó i
Jordi Llovet
Dia i lloc: Dissabte,
1 de desembre.
Fa temporada, a
partir del 12, a la
Sala Beckett

PÀTRIA
De Jordi Casanovas
Intèrprets: Marcel
Borràs, Àlex
Casanovas, Lluïsa
Castells, Francesc
Orella, Fermí
Reixach i Rosa Vila
Dia i lloc:12
d’octubre, a Salt.
Ha fet estada al
Lliure de Gràcia i
actualment fa
temporada al
Poliorama

QUEBEC-
BARCELONA
De Mercè Sarrias
Intèrprets:N.
Bissonnette, É.
Daigle, A. Alonso, V.
Álvaro
Dia i lloc: Dissabte,
17 de novembre, a
La Planeta.
Fins diumenge, fa
temporada a la Sala
Beckett

BIG BERBERECHO
De Jordi Oriol
Intèrprets: Jordi
Oriol i Oriol Vila
Dia i lloc: Dissabte,
24 de novembre, a
Salt G
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TEMPORADAALTA J. CAMPS

a ser semifinalista del Torneig de Dramatúrgia de
l’any passat. Vist el seu èxit aclaparador, tothom,
tant les intèrprets (Cristina Cervià i Míriam Iscla),

com el director (Pere Riera), com el director de Tempora-
da Alta (Salvador Sunyer) tenien clar que aquell projecte
no podia morir en el torneig. I és així com Red Pontiac ha
gaudit de continuïtat, i la fórmula que la va fer triomfar es
repeteix: bàsicament, la combinació d’una bona entesa
entre les protagonistes i un text que suma diversió i rere-
fons. Amb aquestes premisses intactes, Pere Riera va allar-

gar el text sense que es notés i accentuant l’humor negre
en un dels temes que apareixien en el llibret original: la
maternitat.

Red Pontiac esdevé doncs, amb els retocs convenients,
una comèdia vibrant que dibuixa un desmitificador retrat
de la mare perfecta. Vertebrada per uns diàlegs punyents
que fan miques l’estereotip de la mare tendra i abnegada,
narra com dues amigues (la gironina Cristina Cervià i Mí-
riam Iscla) s’embranquen en una discussió per establir
quina té el fill més llest i acaben confessant secrets indig-
nes d’una mare exemplar. Aquest és el punt de partida
d’un text amb el qual el dramaturg explora el caire més
tèrbol de les relacions humanes. Pel que fa al títol, que fa
referència a una espècie de patata grillada molt ben valo-
rada pels cuiners per la seva cremositat, simbolitza segons
els seus creadors el fet que “hi ha tants tipus de persones
com de patates”.

L’obra s’estrena ara al festival de Temporada Alta, con-
cretament aquest dissabte, 8 de desembre, a les nou del
vespre. Amb ella, el Festival de Tardor de Catalunya Giro-
na-Salt 2012 clourà el teló. ❋
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Tantes persones
com patates
(grillades) hi ha
La Sala Planeta acull la representació
de ‘Red Pontiac’, l’obra que clourà
l’edició d’enguany de Temporada Alta

Petit
format
Temporada Alta
sempre ha apostat
per les obres de
petit format. Text
semifinalista del
Primer Torneig de
Dramatúrgia
celebrat l’any
passat, ara fa el
salt i s’estrena a
La Planeta.

Míriam Iscla i
Cristina Cervià són
les ‘mares perfectes’
TEMPORADA ALTA




