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El primer encert del mun-
tatge és l’espai central, en-
voltat pel públic a quatre
bandes, que activa els an-
gles per a les entrades i sor-
tides dels personatges. Una
escena oberta que obliga
les actrius a una interpreta-
ció a tot volum i que es de-
mostra d’una gran organici-
tat. Les quatre intèrprets
sostenen amb fermesa les
bastides de l’espectacle, so-
bretot les dues antagonis-
tes: Anna Sabaté és l’execu-
tiva agressiva que es troba
desplaçada en el càrrec, un
rol que l’actriu ha de matisar
en contrastades inflexions
entre la mala llet, la por,
l’aparent bogeria i el subtil
contraatac. Berta Girau fa
d’ambiciosa secretària que
mou els fils de la situació
per al seu profit i que con-
dueix les regnes de l’esceni-
ficació amb frescor i potèn-
cia expressiva. És un duel
despietat que combaten
amb salfumant a la sang,
disposades a corroir l’adver-
sari. Des de fora s’ho miren
la becària i la netejadora,
l’una que aprèn i l’altra que
beu com una esponja.

Demà coneixeràs en Klein
Text: de Toni Cabré
Teatre Gaudí Barcelona, 12 de des.

Després de presentar
una vibrant Mala
ratxa de David

Mamet, el TGB torna a la
càrrega en la denúncia con-
tra els abusos del capitalis-
me, i ho fa de la ploma d’un
dramaturg nostrat ben ma-
metià i encara poc muntat
com és Toni Cabré. Ever
Blanchet dirigeix amb bon
pols Demà coneixeràs Klein,
una lluita a tota ultrança per
la supervivència laboral.
Cabré parteix d’un argu-
ment ben ancorat en la rea-
litat quotidiana com és l’as-
setjament i la competitivitat
laboral, amb els enfronta-
ments i travetes que com-
porta, sense oblidar el rere-
fons de la corrupció políti-
coempresarial, tan vigent.
Ho fa amb una ironia subtil i
un humor llampant que es-
clata enmig d’agudes rèpli-
ques sense donar-te temps
a manifestar la rialla: cal
mantenir-se atent i no per-
dre el fil d’una trama trepi-
dant i esponerosa.

Crítica teatre

Salfumant a les venes

Francesc
Massip

Elsgira-solscecsbrillen
El film de Cuerda obté quinze nominacions als Goya

Redacció
MADRID

La pel·lícula de José Luis
Cuerda Los girasoles cie-
gos, un drama ambientat
durant la Guerra Civil que
adapta el recull de relats
homònim del desaparegut
Alberto Méndez, ha obtin-
gut 15 nominacions de la
23a edició dels premis
Goya, que es lliuraran l’1 de
febrer. No es pot dir que fal-
tessin directors amb currí-
culum: Álex de la Iglesia,
Agustín Díaz Yanes, José
Luis Garci... han estrenat
el 2008, però la collita en
general ha estat fluixa. La
favorita d’enguany és la
pel·lícula de Cuerda, que
opta a les principals candi-
datures: pel·lícula, direc-
tor, actors (Raúl Arévalo,
Maribel Verdú, Javier Cá-
mara i el nen Martín
Rivas), guió adaptat (es-
crit per Cuerda i el desapa-
regut Rafael Azcona)...

Al seu darrere, amb 11
nominacions, hi ha Agus-
tín Díaz Yanes amb Sólo

quiero caminar. També
està a les principals catego-
ries, incloent les d’interpre-
tació, amb Diego Luna i
Ariadna Gil nominats. Ca-
mino, una “radiografia de
l’Opus Dei”, en paraules del
seu director, Javier Fesser,
té set nominacions, igual
que Sangre de mayo, de
José Luis Garci, mentre
que l’aventura anglesa

d’Álex de la Iglesia, Los crí-
menes de Oxford, opta a sis
categories.

Woody Allen, descartat
En el capítol d’absències,
s’ha de destacar Vicky
Cristina Barcelona, que
optava als premis, però
només té una nominació,
la de Penélope Cruz a mi-
llor actriu de repartiment.

A més de Diego Luna,
també destaca la nomina-
ció de Benicio del Toro per
El Che, fet en coproducció
amb Espanya. En el primer
any que la nova Acadèmia
del Cinema Català reparti-
rà els seus primers premis
Gaudí, l’Acadèmia espa-
nyola ha deixat la majoria
de produccions catalanes
fora de les candidatures. ■

Javier Cámara, un perdedor de la Guerra Civil a ‘Los girasoles ciegos’ ■ ALTAFILMS
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