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1 de febrer del 2003

Una pel·lícula de Carles Balagué
Productor: J.A. Pérez Giner

4t mes d’èxit
La pel·lícula de Barcelona

JOSEP LOSADA

Jordi Banacolocha i Laura Conejero, pare i filla a l’obra sagarriana

T E A T R E

‘El Cafè de la Marina’

Mala peça al
teler
Francesc Massip

‘El Cafè de la Marina’, de Josep M. de
Sagarra. Intèrprets: Laura Conejero, Mireia
Aixalà, Jordi Banacolocha, Lurdes Barba,
Lluís X. Villanueva, Àngels Poch, Artur Trias,
Mont Plans. Escenografia: Rafel Lladó.
Direcció: Rafel Duran. TNC, 30 de gener.

Segurament, El Cafè de la Marina segueix sent per
a molta gent un títol emblemàtic del teatre català
del segle passat. Potser per això rere la seva progra-
mació hi hagi allò que, en el fons, motivava l’autor:
fer calaix. País de mercaders! Que Sagarra hagués
pogut ser un dramaturg crucial ens ho va demostrar
el mateix TNC el 1998 amb Galatea, l’única ocasió
que l’autor va deixar de banda la cotilla de l’èxit,
l’esclavatge del públic i totes les circumstàncies xa-
tes que el condicionaven. En la resta dels casos va
poder més la concessió, la comoditat i la butxaca
proveïda. Sagarra hauria pogut esdevenir el reno-
vador del teatre català del segle XX. Però no ho va
voler. Tenia el do de l’idioma, la tècnica i l’ofici. Li
va mancar ambició i exigència personal i li va sobrar
mandra. Ho confessava ell mateix a propòsit d’ El
Cafè de la Marina quan, en lloc de decidir-se a fer un
drama important, s’esllavissa pel tobogan de l’en-
treteniment digestiu, amb final feliç inclòs. Això no
obstant, és possible que segueixi tenint un públic
àvid de les històries sentimentals de sempre, dites
amb un llenguatge esponerós i poètic i servides amb
correcció. Però l’opció no deixa de ser profunda-
ment conservadora i poc avinent amb els veritables
objectius d’un teatre nacional que segueix donant
l’esquena a clàssics més compromesos amb la rea-
litat i amb el teatre.

Diguem-ho clar: el text és una antigalla que el pas
del temps fa grinyolar per totes bandes. Com que, a
més, la cotilla del vers (esplendorosos versos, d’altra

banda) fa difícil una revisió dramatúrgica des del
present, es perd l’oportunitat d’almenys convertir
l’obra en un testimoni crític de l’explotació laboral
i la misèria del món pescaire. Rafel Duran ha
apuntat, sobre el paper, dos elements d’ancoratge
interessants: l’esplèndid film de Visconti La terra
trema (1948) i el patafi del Prestige. Intencions que no
han tingut cap traducció en la posada en escena. I
és que ni la brutal penúria dels pescadors sicilians
ni la seva impotent revolta davant la injustícia i
l’abús que retratava el cineasta italià, ni els despro-
pòsits del poder davant la catàstrofe ecològica no
tenen cabuda en l’acrítica peça de Sagarra, una
simple comèdia d’ambient que fins i tot és una re-
baixa respecte al vi de grau d’una Filla del mar de
Guimerà.

Hi ha, ben cert, la riquesa antropològica del llen-
guatge mariner i la brillantor dialectal del rossello-

nès que encarna Pep Sais. Hi ha també la destra
construcció dels personatges, amb una Caterina que
ha de fer equilibris entre la seva vocació indepen-
dent i la submissió al pare i a la societat masclista
imperant que Laura Conejero pronuncia amb con-
tenció però esmorteïda; un Claudi impulsiu i es-
querp que Lluís Villanueva resol a grans gambades
i un Libori que Jordi Banacolocha ofereix entre au-
toritari i calçasses. Tots duen a terme una interpre-
tació correcta però sense nervi en una escenificació
elegant i fidel a la rancior de l’original, amb algunes
poques pinzellades de complicitat, com el cant de
les Vinyes verdes vora el mar d’Ovidi Montllor per
amenitzar les noces de la Rosa (una fresca Mireia
Aixalà), o l’aspre final que desdiu l’aparent happy end
programat per Sagarra. Rafel Lladó tanca l’enormi-
tat de l’escenari amb un funcional decorat en tascó
tan discret com la història que conté.

CÉSAR MARTÍNEZ

Gabino Diego a Barcelona en la presentació de l’espectacle

Una nit amb el polièdric
Gabino Diego

Sandra Gómez
BARCELONA

L’actor Gabino Di-
ego representa
durant aquest cap
de setmana un es-
pectacle de monò-
legs titulat ‘Una
noche con Gabino’
al Teatre Joventut
de l’Hospitalet.

É
s més popular per
les seves aparicions
al cinema, però no
és la primera vegada
que Gabino Diego

puja dalt l’escenari. Una noche
con Gabino es va estrenar al tea-
tre Alameda de Màlaga fa una
setmana i avui i demà es pot
veure al Teatre Joventut de
l’Hospitalet. “Fa deu anys que
volia fer aquest espectacle”, co-
mentava l’actor, que ha escrit el
text i que ha estat dirigit per
Gina Piccirilli.

L’espectacle està farcit de
monòlegs acompanyats de mú-
sica, amb Diego cantant i tam-

bé recitant alguns poemes. Una
noche con Gabino recull els per-
sonatges que “m’he anat tro-
bant i d’altres que m’hauria
encantat fer al cinema”, co-

menta Diego, i afegia que “el
que més m’ha costat ha estat el
de Gabino”. Per això, l’actor ho
aprofita durant l’espectacle per
imitar personatges que ell ma-

teix s’ha inventat i d’altres de
coneguts per tothom, però, so-
bretot, per fer “tot el que em ve
de gust. Encara que per sota es
parli de coses més profundes, el
més important és que la gent
s’ho passi bé”.

Gran versatilitat
A Una noche con Gabino el pro-

tagonista parla dels seus inicis
professionals, de les primeres
crítiques, de l’èxit i el fracàs, de
l’amor no correspost, de la in-
fantesa i “del silenci que ens
trobarem al sepulcre”, afegia
Piccirilli. La directora apuntava
que “el més interessant és la
versatilitat de Gabino, un actor
que és capaç de recórrer a de-
senes de personatges i canvi-
ar-los la veu, el cos, l’actitud i,
fins i tot, la manera de pensar”.
Diego, a més d’afirmar que
“l’espectacle és mesurat, amb
poca improvisació”, va destacar
“l’escenografia i la il·luminació”
que el converteixen en “una
autèntica obra de teatre”.

L’espectacle té previst visitar
Barcelona i Madrid, depenent

dels compromisos cinemato-
gràfics de l’actor, que assegura
que li agradaria “portar-lo per
Catalunya”. Mentrestant, a la
pantalla gran el veurem al fe-
brer quan s’estreni El oro de
Moscú, dirigida per Jesús Bonilla
i produïda per Santiago Segura.
Més endavant, apareixerà a La
balsa de piedra al costat de Fede-
rico Luppi i Icíar Bollaín.


