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finestra indiscreta de la casa
del davant. Tres personatges
fan els seus soliloquis inde-
pendents, bé que les rèpli-
ques s’encavallen i es trenen
en una acció simultània amb
suggeridores rimes internes.

ment la inicial, on es detalla
tot el que caldria veure per
suggerir l’ambient de la his-
tòria que es contarà: espais i
objectes que van passant en
una cinta transportadora es-
tilitzats en miniatures de jo-
guina. Un bell inici que pre-
ludia la innovadora presen-
tació escènica. El decorat
mostra dos pisos contigus
en un bloc amb ascensor,
com si ho veiéssim des de la

L’
últim text de Gemma
Rodríguez, presentat
al cicle de teatre català

de la Beckett, sorprèn per la
seva originalitat dramàtica i
per l’ambició i qualitat de la
seva escriptura. Gairebé no
hi ha diàleg. Els personatges
es presenten en els seus
capteniments quotidians
explicant tot allò que pen-
sen i fan. Les acotacions
també es diuen, particular-

Crítica* teatre

La finestra indiscreta

FrancescMassip

Mònica Glaenzel viu pendent
del telèfon, atrapada en l’an-
goixa d’esperar els fills que
no arriben. Es mou pel pis
com un tigre dins la gàbia
del zoo. Al costat, la veïna,
una sòbria Sílvia Sabaté, es-
pera l’home del gas que ha
de reparar-li una fuita. Ca-
milo García és al carrer i es
dirigeix a veure la filla.

Som davant d’un espon-
jós exercici de narratúrgia,

proper als nous corrents es-
cènics alemanys (Mayen-
burg, Schimmelpfening) que
han abandonat la construc-
ció convencional de perso-
natges i situacions, cosa que
obliga a una interpretació
desproveïda dels recursos
del Mètode amb què s’han
forjat els actors en els últims
cent anys. Un repte que els
tres intèrprets han resolt no
exempts de dificultats, fent

fluir un text agredolç, espur-
nejant d’humorisme i ratllat
d’una profunda alenada po-
ètica que frega la irrealitat o
la fantasia, amb mortíferes
taques d’oli que ploren, avis
convertits en ficus i Jesucrist
comprant ofertes al Lidl.
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Un exercici de
‘narratúrgia’ proper
als nous corrents
escènics alemanys

MÚSICA
Les entrades de The
Police i de ‘Serrat &
Sabina’, a la venda
Les entrades per al concert
de The Police a l’Estadi Olím-
pic del 27 de setembre sorti-
ran a la venda el dilluns 16
d’abril. El preu va des dels 67
als 167 euros, i estaran dis-
ponibles per ServiCaixa, al
telèfon 902 33 22 11 i a
www.servicaixa.com o a les
oficines d’Halcón Viajes.
D’altra banda, la gira conjun-
ta que Joan Manuel Serrat i
Joaquín Sabina inicien el 29
de juny passarà pel Sant
Jordi el 4 d’octubre. Les en-
trades per a aquest concert
sortiran a la venda el dimarts
17 a les 9 del matí, a través
de les oficines de Caixa Cata-
lunya, i al servei Telentrada
(telèfon 902 10 12 12 i
www.telentrada.es).

TEATRE
Un nou premi evocarà
la proclamació
de la II República
L’any 2008, el teatre tindrà un
nou guardó, el Premi 14 d’Abril
de Teatre, que pretén comme-
morar cada any la proclamació
de la II República. Dotat amb
12.000 euros, s’atorgarà als tex-
tos que reflexionin sobre la llui-
ta per la democràcia. És una ini-
ciativa de la direcció general de
la Memòria Democràtica de la
Generalitat.

PINTURA
El gironí Joan Mateu
rep el premi Ricard
Camí per ‘Interiors’
El premi Ricard Camí de pintura
va ser concedit ahir, en la seva
desena edició, al gironí Ricard
Camí per l’obra Interiors, una
composició figurativa i realista
feta amb acrílic sobre tela. El
guardó està dotat amb 18.000
euros. Ramon Suau va rebre un
accèssit de 6.000 euros per Ri-
firrafes, un oli sobre tela de lli.
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enbreuWahlberg contra

el govern dels EUA

Rifle a la mà, l’actor nord-americà lluita contra l’abús de poder de la
Casa Blanca a ‘Shooter: el tirador’, un ‘thriller’ d’Antoine Fuqua

Ramon Palomeras
MADRID

Mark Wahlberg es posa en
la pell d’un exfranctirador
dels marines a Shooter: el
tirador, d’Antoine Fuqua,
per denunciar l’abús de
poder del govern dels EUA.
Acusat injustament d’in-
tentar assassinar el presi-
dent del país, l’exmarine
buscarà justícia pel seu
compte fins a descobrir que
tot plegat ha estat un mun-
tatge de la Casa Blanca. Es
tracta d’un thriller ben
mogut que també compta
amb Kate Mara, Michael
Peña i Danny Glover, i que
arriba avui a la cartellera.

Malgrat que els marines
han estat en més d’una
ocasió discutits, l’actor
confia en aquest cos d’elit.
“Treballen per protegir els
drets de la gent i, encara
que qüestionin algunes de-
cisions dels seus caps, cre-
uen en el que fan”, raona
un actor que va debutar al
cine el 1994 amb Un poeta
entre reclutas.

Certament, la cinta és
per passar una estona en-
tretinguda; però Fuqua, di-
rector de Training Day i El
Rey Arturo, vol anar més
enllà. “La cinta parla sobre
l’abús de poder. Potser la
manera d’actuar del prota-
gonista davant la injustícia
no és la més adequada, però
s’ha de defensar. Em limito
a explicar què podria passar
si el govern continua men-

tint al poble per preservar
els seus objectius; arribaria
l’autarquia. Però malgrat els
nivells de corrupció política,
els nord-americans conti-
nuen creient en el seu país
tot i que no ho facin ni el
president ni el govern. És
un país d’oportunitats. Vaig
sortir d’un gueto i aquí estic;
fent pel·lícules”.

Un camí semblant ha re-
corregut Mark Wahlberg.
Va deixar el volant d’un
camió per formar part dels
New Kids on the Block; pos-
teriorment va ser model de
roba interior i ara és una es-

trella de cinema. Només cal
recordar la recent nomina-
ció als Oscars per Infiltra-
dos, de Scorsese, al costat
de DiCaprio. I tot gràcies a
Boogie nights. “Em vaig
adonar que era la meva pro-
fessió malgrat que era cons-
cient que la meva reputació,
amb un personatge tan
emocional i vulnerable, que-
daria pel terra”.

No obstant això, la inter-
pretació li està quedant pe-
tita. Ja ha provat la produc-
ció de sèries de televisió i en
un futur, avisa, farà el salt a
la direcció. Però té clar que,

malgrat que intentarà abor-
dar altres gèneres, no dei-
xarà el cinema d’acció. És la
mare dels ous, segons ell. I
més després d’Infiltrados.
Li plouen ofertes. De fet, no
descarta participar en una
seqüela i una posterior pre-
qüela del film del finalment
premiat Scorsese després
d’infinitat d’intents. “Ja era
hora, no?”, apunta.

Però Wahlberg no perd el
nord. De fet, diu que el que
més li interessa és la vida
familiar. “Disfruto més ju-
gant amb els meus dos fills
que rodant”. ■

Mark Wahlberg no deixa les armes de foc a ‘Shooter: el tirador’, després de triomfar amb el seu paper a ‘Infiltrados’ ■ PARAMOUNT

“Disfruto més
jugant amb els
meus dos fills
que rodant”,
assegura
Wahlberg


