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‘L’últim cigarro’ és el debut com a autora de Daniela Feixas

T E A T R E

‘L’últim cigarro’

Tot esperant el
proper cigarro

Juan Carlos Olivares

‘L’últim cigarro’, de Daniela Feixas. Direcció: Jacob
Torres. Escenografia: Lluís X. Villanueva. Il·luminació:

Carles Borràs. Intèrprets: Daniela Feixas, Susana
Garachana, Gavina Sastre, Jacob Torres, Marta
Domingo, Mónica Glaenzel. Teatre Principal.

Quatre amigues compleixen el mateix dia els trenta anys.
Fugint de la crisi i de si mateixes acaben totes tancades
–excepte una– en el pis de la primera que ha pres la decisió
de voler canviar la seva vida. Aquest és el plantejament

inicial de L’últim ci-
garro, una comèdia
de la debutant Da-
niela Feixas. L’auto-
ra defineix així la
dramàtica situació:
“com si els protago-
nistes d’una sitcom
passats de coca es-
peressin Godot al
saló de l’ Àngel exter-
minador presidit pel
televisor de Polter-
geist”.

En una frase ha
evocat tot l’univers
audiovisual de la
generació dels tren-
ta-tants, adobat amb
notes cultes dedica-
des a Beckett, Buñu-
el i Spielberg-Hoo-
per. Referents que
donen un to picant
amb senyals a l’àni-
ma japonesa i el cò-
mic underground. Ai-
xí s’autoretrata
l’autora i així vol ser
el seu teatre.

Un atractiu deliri
cultural que posat en el contenidor concret d’una produc-
ció teatral és un experiment frustrat, estèticament lletgista
–sense que es vegi la intencionalitat–, amb una direcció
d’escena segrestada per l’efecte, un repartiment de pretès
histrionisme, d’interlineat entregat a una histèria inter-
pretativa sense segones lectures i un text que, un cop per-
dut el nord, es llança a una imparable i caòtica fugida cap
endavant.

Hauria estat fantàstic que una jove autora reanimés la
comèdia catalana amb un llenguatge contemporani, lliure
de compromisos. Una comediògrafa que reivindiqués l’ex-
periència de la cultura de masses, que sabés parlar de la
seva generació i de les dones sense els tabús de l’ortodòxia
teatral. Tot això està implícit en L’últim cigarro, però no es
reflecteix en la realitat última i definitiva de la represen-
tació sobre l’escenari.

El desig de Daniela Feixas està molt per sota –de mo-
ment– dels resultats. La direcció atropellada i plana de Ja-
cob Torres només mostra l’escassa sofisticació de l’obra. El
complex sistema que creu haver muntat l’autora es mostra
com un batibull en què es confon el nonsense dels seus mites
anglosaxons amb el gag abestiat de les càpsules que prota-
gonitzava fa anys Lloll Bertran. Potser tot s’assembla, però
no és el mateix.

C L À S S I C A

OBC

Alts i baixos
Xavier Cester

Obres de Gasull, Serocki i Dvorák. Ricardo Casero,

trombó. Orquestra Simfònica de Barcelona i

Nacional de Catalunya. Director: Achim Fiedler.

Barcelona, Auditori, 13 de desembre.

És natural que en una temporada llarga com la de l’OBC
el nivell dels concerts variï de qualitat, si bé una de les fites
més aplaudibles dels darrers anys ha estat que el conjunt ja
no mostri els vaivens exagerats de temps per sort passats:
alts i baixos n’hi ha, caigudes abissals, ja no. De moment,
la sessió discreta del present curs és la que ha ofert aquest
cap de setmana l’alemany Achim Fiedler, guanyador el
1996 del concurs de direcció de Cadaqués. En la seva actu-
ació no hi va haver elements blasmables, però tampoc
d’entusiamadors. Fiedler va captar bé el caràcter ombrívol
i dramàtic de la Setena de Dvorák, una de les millors sim-
fonies de l’autor txec, sense evitar, tanmateix, que la seva

versió fos més una col·lecció de bons moments que no pas
un tot integrat: algun passatge confús, un temps lent defi-
citari en efusivitat i una mala dosificació de les tensions
que va impedir que el final tingués l’apropiat caràcter
alliberador van pesar massa en el resultat final, en què
també hi va influir, tot i l’habitual bon nivell dels solistes,
una prestació de l’OBC per sota d’altres sessions d’aquest
curs. Ja que parlem de solistes, cal aplaudir Ricardo Casero,
que va treure tot el profit del Concert per a trombó de Serocki,
una peça brillant i distreta en què va resoldre sense pro-
blemes les nombroses exigències tècniques.

L’encertada política d’encàrrecs de l’orquestra va tenir la
seva continuació amb l’estrena del Concert per a orquestra de
Feliu Gasull. Com sovint passa amb les obres contemporà-
nies, la literatura que les acompanya és més fantasiosa que
la música en si. Seguir els processos de la meditació trans-
cendental és un dels objectius d’una partitura que sens
dubte ha estat ben meditada, però que de transcendental
no en té gran cosa.

Gasull no ha tingut por d’aprofitar al màxim els recursos
d’una gran orquestra simfònica com la que té a la seva
disposició, amb resultats prou atractius en l’ebullició ins-
trumental de Caos o en l’accelerada pulsió de Mantra, per
guanyar major dolçor, per no dir ensucrament (amb inter-
venció de veu infantil inclosa) en la secció final de l’obra.
Sense llegir el programa, sens dubte l’obra, tot i les seves
divagacions, deu guanyar més interès.

.............................
Marató amb la trilogia
d’‘El senyor dels anells’
al Cinesa Heron City
Redacció
BARCELONA

Per celebrar l’estrena de la
darrera entrega de la triologia
de El senyor dels anells el cinema
Cinesa Heron City ha
organitzat per a aquesta tarda,
a partir de 2/4 de 4 de la tarda,
una marató cinematogràfica
en què es projectarà la trilogia
sencera, incloent l’última
entrega El retorno del Rey. A la
marató se sumaran, durant
més de deu dies, actes i
activitats relacionades amb el
mon de J.R.R. Tolkien, el
creador de tant celebrada saga
literària. Hi haurà des de jocs
de rol fins a tallers de pintura,
conscursos literaris i de dibuix
infantil, entre d’altres
activitats. Un dels actes
centrals de les jornades
Tolkien serà el dissabte amb la
conferència-debat La triologia.
Del llibre al cinema, en què
participaran diversos
membres de la Societat
Tolkien.

.............................
‘XXL’, la història d’un
xulo políticament
incorrecte
Efe
MADRID

El cineasta Julio Sánchez
Valdés ha finalitzat el rodatge
de XXL, la que serà la seva
tercera pel·lícula, amb Óscar
Janeada com a protagonista
principal, candidat al Goya
com a millor actor revelació
pel seu paper a Noviembre. El
director de Luna de Lobos i De
tripas Corazón amb aquesta
comèdia vol “retratar un jove,
un xulo de barri políticament
incorrecte”. XXL narra la
història d’un jove, Fali, un
cregut que es veu a si mateix
com un veritable triomfador
en potència. XXL s’ha rodat
íntegrament a Madrid, ja que
està ambientada en un barri
d’aquesta ciutat.

.............................
Sabadell, nova seu del
Concurs Internacional
de Cant Jaume Aragall
Efe
SABADELL

Sabadell acollirà, entre el 9 i
el 16 de maig de l’any vinent
per primera vegada, el
Concurs Internacional de
Cant Jaume Aragall, que s’ha
hagut de traslladar de Girona
a la ciutat vallesana a causa de
la necessitat de disposar d’un
teatre més gran, així com
d’una orquestra per al concert
final del curs. La nova seu,
serà, doncs, el Teatre de la
Faràndula de la capital
vallesana. El concurs, que se
celebrarà entre el 9 i el 16 de
maig de l’any vinent, va
néixer el 1994 en el marc del
Festival Internacional de
Torroella de Montgrí.


