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Francesc Massip La Nau Ivanow acull ‘Josep & Maria’, de P.
Turrini, dirigida per Carme Portaceli.
Parla de la Nit de Nadal d’uns marginats

Desnonats per Nadal

L’
última estrena de
Carme Portaceli a la
Nau Ivanow rima
amb les festes nada-
lenques que se’ns

llancen al damunt. Es tracta de
Josep & Maria de l’austríac Peter
Turrini, personatges que compar-
teixen amb els del Pessebre la seva
situació de deixats de banda. Si a
Caça de rates del mateix Turrini
(que aquí vam veure el 2001 posa-
da en escena per Lurdes Barba)
l’espai de la ficció era un abocador
d’escombraries, a Josep & Maria
són uns grans magatzems en
plena campanya nadalenca. La
trabucada de Turrini apunta al
mateix lloc: el consumisme com-
pulsiude lasocietatcapitalistaque
per fer comprar el que no es neces-
sita és capaç d’ordir tota mena de
martingales, com l’invent d’un
Nadal de pau i solidaritat més fals
queundurosevillà.Enlanauones
representa, l’escenografia rep el
públic com una façana de centre
comercial, ple de llumets i decora-
cions edulcorades, mentre sonen
les conegudes melodies festives
que ens burxen les oïdes fins a la
nàusea. Els espectadors penetren
dins l’espaiescènicquereprodueix
els despullats darreres de la fatxa-
da, concretament la sala del perso-
nal amb les seves taquilles i que
sembla traduir una de les rèpli-
ques, “tan ple i tan buit”: ple de les
andròmines que s’anuncien, buit
de gent quan gairebé tothom ha
plegat. L’artifici que signa Paco
Azorín fa el seu fet i el públic passa
d’unsdeforesvistososaunsdedins
més aviat asèptics. Carme Porta-
celi ha prescindit de set personat-
ges secundaris (un locutor i sis de-
pendentes) que magnificaven l’es-
paterrant rebuda de shopping

Artur Trias i Pepa López interpreten els dos treballadors d’uns grans magatzems que passen una curiosa Nit de Nadal ■ DAVID RUANO

center i insistien en els missatges
tous i indulgents destinats a esti-
mular el consum. Circumscriu les
veus a la megafonia i concentra
l’escenificació en els dos protago-
nistes. D’una banda, la dona de la
neteja que accepta de fer el pitjor
torn, la Nit de Nadal, perquè en el
fons no té on passar-la; i el vigilant
de seguretat, un solitari que es
troba en circumstàncies similars.
De fet ella, tot i que ja sap que no
anirà a casa el fill perquè fa nosa a
la nora, els ha comprat regals, ha

anat a la perruqueria i s’ha guar-
nit. El cas de l’home és un vell co-
munista lliurepensador i al·lèrgic
a la religió, que considera “opi per
al poble”. La dona feineja, beu mo-
deradament “contra la soledat” i
es queixa de la crueltat dels desa-
prensius que li han fet passar da-
vant dels ulls l’ocellot del suïcidi.
L’home evoca una infància
d’adoptat i maltractat i explica el
seu pas pel món de la faràndula
com a figurant de perruca i tapa-
culs. Ella rememora el seu apre-

nentatge de ballet i el seu pas pel
teatre de varietats que tota la
vida ha ocultat. Dues ànimes so-
litàries que s’agermanen des de
les seves mancances i posen al
descobert la hipocresia que em-
barga Occident. El final festiu i
transgressor esdevé inquietant
presagi quan sonen sirenes poli-
cials, com si la detenció dels vells
xalestos fos imminent. Un text
ben traduït per Ramon Farrés i
Theres Moser que té humor, mala
llet i un punyent sarcasme.

Turriniapuntaala
societatconsumista
queperfercomprar
elquenoesnecessita
éscapaçd’ordirtota
menademartingales

Quadern de teatre

L’espurna dels actors
@ Pepa López interpreta Maria.
Sembla el personatge de Cançons
dedicades (Kroetz) que ella ma-
teixa interpretava al Festival de
Sitges del 2004, però uns quants
anys després, més vella i més
pobra. La intensitat gestual i ex-
pressiva de l’actriu atorga a la
dona fregadora un elevat voltatge
en el seu recorregut que s’inicia
amb un lapidari i esfereïdor: “Per
què la gent és com és?”. La identi-
fica el pal de fregar amb el qual
marca territori, però també es-
candeix l’apatia en un moviment
mecànic i gairebé llunàtic sobre la
galleda. En un moment donat
deixa anar: “Quan alguna cosa
m’arriba al cor m’haig de moure”,

i en el moviment l’actriu explica
tot el patetisme de la situació i del
personatge. Marta Carrasco brin-
da als intèrprets brillants coreo-
grafies, tant en les paròdies del
ballet clàssic rememorades des de
la borratxera solitària de la prota-
gonista, com en les versions estri-
pades del tango que ballen tots
dos, passant pel refrec compulsiu
del pal de fregar i per l’anar esqui-
vant de puntetes el terra mullat
que pronuncia Artur Trias. Un
actor, per cert, mesurat i sòlid,
capaç d’entonar la Internacional
com a antigalla comunista que és,
i alhora de ser exquisidament
tendre o deliciosament boig. L’ex-
citació progressiva dels protago-

nistes és ben conduïda pels ac-
tors que, sense excessos, es bus-
quen les pessigolles i comproven
el que pesa el cor. I és que dels so-
liloquis del començament on ca-
dascú anava a la seva bola, els dos
entotsolats van teixint una rara
complicitat en un entrecreua-
ment de confidències que els
aboca a celebrar un desacomple-
xat Nadal sense sortir de la boti-
ga. Tots dos tenen l’activitat escè-
nica com a rerefons del seu pas-
sat i per això poden cridar:
“Podeu matar una dona vella,
però una artista no s’ensorra!”.
L’art, ni que sigui com a ombra
d’una ombra, sempre batega amb
una espurna de vida.Carme Portaceli és la directora de ‘Josep & Maria’ ■ JOSEP LOSADA
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