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10 de febrer del 2001

Només
en sales
de Bingo

Les partides milionàries de Loto Catalunya,
a les 20:00, a les 22:30 i a la 01:00.

A totes les sales de bingo de Catalunya pots
gaudir i guanyar amb el Super Toc. Cada
dia tres partides en línia a totes les sales
de Catalunya. Més emoció, diversió
i premis milionaris. Fes el Super Toc de Loto
Catalunya, tindràs un toc de sort.
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La sort al teu costat

Fes un…

ROSE PROUSER / REUTERS

Kidman és ara l’objectiu de la premsa del cor pel divorci de Cruise

El director del National Theatre promet la presència de l’estrella de cine al muntatge de ‘La dama del mar’ d’Ibsen

Nicole Kidman tornarà
a fer teatre a Londres

Quim Aranda
S E R V E I E S P E C I A L

LONDRES

L’actriu australia-
na Nicole Kidman
tornarà als esce-
naris del West End
de Londres per
prendre part en el
muntatge del clàs-
sic de Henry Ibsen
‘La dama del mar’.

A
ixí ho ha confir-
mat el director del
National Theatre,
Trevord Nunn, al
diari londinenc

Evening Estandar, tot i haver-hi
posat una data concreta, atesos
els compromisos cinematogrà-

fics que ja té adquirits l’actriu.
“Ha costat molt aconseguir-ho,
però és una cosa que passarà”,
va dir. Nunn va fer aquestes
declaracions tot just després
que es fes pública la separació i
l’imminent divorci entre Nicole
Kidman i el seu encara marit, el
també cotitzadíssim actor Tom
Cruise. Kidman interpretarà el
paper d’Ellida, la dona d’un
metge de comarques a la No-
ruega del segle XIX, que manté
un torxa d’amor encesa per a
un mariner desaparegut al qual
un dia va estimar. Quan el ma-
riner reapareix, Ellida està
obligada a triar entre el seu
matrimoni, una farsa de con-
veniència, i la veritable passió
de l’amor.

La premsa britànica, for-
çant-t’ho, s’ha apressat a asse-
nyalar les semblances entre la
situació que travessa Kidman
actualment i la infelicitat ma-
nifesta en què viu la protago-

nista de La dama del mar.
Quan tingui lloc, aquesta se-

rà la segona actuació de la co-
bejada estrella de cine als esce-
naris del West End de Londres,
que ja hi va fer L’habitació blava,
de David Hare. En aquella oca-
sió, Kidman apareixia despu-
llada, circumstància que li va
valdre elogis, si no desmesurats
sí una mica forassenyats, del
tipus “pura viagra teatral”. En
principi, per representar Ibsen
no s’haurà de treure roba.

El retorn de Kidman als es-
cenaris de Londres i un nou
anunci fet per la direcció del
National Theatre, segons el
qual Glenn Close participarà en
una altra de les seves producci-
ons, Un tramvia anomenat desig,
no fa sinó confirmar la força
d’atracció de Londres per a les
estrelles de Hollywood. Actual-
ment, en cartell es pot veure al
West End Jessica Lange i Ma-
caulay Culkin.

T E A T R E

‘Novecento, el pianista de l’oceà’

Una bona història
Francesc Massip

‘Novecento. El pianista de l’oceà’ d’ A. Baricco.
Traducció: Guillem-Jordi Graells. Intèrprets: Jordi
Bosch, Agustí Fernández, Enric Garcia, Gerard Torres,
Ferran Vilajosana. Direcció: Fernando Bernués. Teatre

Poliorama, 2 de febrer.

Els corrents escènics més moderns solen assegurar que el
camí del teatre actual ja no passa pel fet de contar històries,
cosa que sovint ens sembla una hàbil excusa per justificar la
irresistible temptació d’alguns dramaturgs a experimentar
amb els procediments i jugar a fet i amagar amb l’espectador.
Però el públic s’entesta a sentir-se altament gratificat amb
una bona història sobre l’escenari.

És el cas del bellíssim relat d’Alessandro Baricco, conce-
but com a monòleg teatral i espurnejant de suggeriments
escènics. Un bombonet per a qualsevol actor i tot un repte
per a un director. Fernando Bernués (Tanttaka Teatroa) el
va enfrontar, en castellà, durant el Grec passat amb Kike
Díaz de Rada i el pianista Iñaki Salvador. Ara millora en
català el seu muntatge de la mà d’un intèrpret esponjós i
potent com Jordi Bosch que li permet fer respirar la histò-
ria amb una alenada i imposar-se a l’estatisme que el
plantejament escènic posseeix.

És un monòleg d’una intensa poesia, que bufa i envola la
imaginació de l’espectador, recolzant-se tan sols en un aquari
per evocar la immensitat de l’oceà i una barqueta de joguina
que, com en un espectacle de Philippe Genty, solca les aigües
blaves de la peixera per simular el creuer de la travessia. Un
vaixell que va ser bressol i tomba de Dany Woodman T.D.
Lemon 1900, el virtuós pianista encarnat per Agustí Fernán-
dez que mai no trepitjarà terra ferma. El narrador trena la
contalla amb l’àgil música de Nou-cents i ens transporta als
moments culminants dels infinits viatges mar amunt mar
avall que van inflamar una rara amistat entre els dos perso-
natges. I tot s’esdevé a ritme de jazz i de ragtime, la música que
Déu balla quan ningú no el veu o que Déu ballaria si fos ne-
gre, com assegura Baricco.

Hi ha alguns passatges que queden aixafats per un excés de
narrativitat, defectes de dramaturg novell. Però la força de la
paraula arrossega i empeny el públic pels insòlits racons de
la ficció i l’espectacle s’incendia com el vaixell de la faula.


