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AUTOR: Jordi Coca. DIRECTOR:
Joan Maria Gual. TEATRE: Sala
Muntaner. ESTRENA: 1 de febrer.

El desencant, a escena

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

INTERIOR ANGLÈS

Quan ja fa una estona que a l’esce-
nari una mare (Carme Sansa) i la se-
va filla (Mireia Chalamanch) s’inter-
canvien retrets, i l’atmosfera creada
té aires de drama de Strindberg, Jor-
di Coca fa la seva particular pirueta
i l’espectador sap que el joc va de
teatre dins del teatre. Explicar-los
més coses de l’argument és revelar-
los elements d’interès que és millor
que descobreixin.

I n t e r i o r ang l è s compta amb
l’atractiu de parlar de coses d’avui a
través de l’equívoc, portar a l’escena-
ri el desencant de molts per com
han anat les coses, políticament par-

lant. Coca ha escrit una obra directa
dins del joc teatral que proposa,
anant de la ficció a la realitat de ma-
nera natural i creant més d’un punt
de referència.

Dos personatges, dos caràcters: la
mare és una dona segura d’ella ma-
teixa, freda en general, que surt
d’una convivència negativa; la filla
en canvi és una noia inconformista,
rancorosa amb un passat del qual
fuig. Mare i filla es fereixen a través
del diàleg. I també quan entren en
la segona situació que proposa Co-
ca, en què els «nous» personatges as-
sumeixen trets i situacions dels an-
teriors. L’habilitat amb què l’obra
passa d’una situació a una altra, en
viatges d’anada i tornada, manté
l’interès del públic. Joan Maria Gual
ha resolt bé, amb ofici i olfacte, la
posada en escena, i firma un bon fi-
nal. Esplèndida Carme Sansa. Chala-
manch va creixent a mesura que
avança la funció.

Marcelo Figueras barreja en
una novel.la veritat i faula

LLETRES 3 LLIBRES

b

ELENA HEVIA
BARCELONA

L’escriptor argentí
publica ‘La batalla del
calentamiento’, que
es portarà al cine

Q
uan l’escriptor i guionista
de cine argentí Marcelo Fi-
gueras (Buenos Aires,
1962) va veure El laberinto

del fauno es va dir que no estava sol
al món. Hi ha més gent que també
està interessada a barrejar fecunda-
ment veritat i faula.

Ell ho ha fet a La batalla del calen-
tamiento (Alfaguara), la seva última
novel.la, una obra que no té res a
veure amb el realisme màgic, encara
que hi hagi realitat i molta màgia. A
saber: un llop que parla en llatí, un
protagonista de mida king size i una
nena amb poders sobrenaturals. Tot

això situat a l’Argentina profunda
dels anys 80 i amb el soroll de sabres
de la dictadura com a teló de fons.
Guionista de pel.lícules com Rosario
Tijeras, Plata quemada i Kamchatka
(aquesta última a partir de la seva
pròpia novel.la), Figueras és un
col.laborador habitual del director
Marcelo Piñeyro (El método) amb qui
prepara la seva pròxima pel.lícula
amb un guió original i el transvasa-
ment a la pantalla de La batalla...,
que requerirà efectes especials i un
pressupost folgat.

Novel.la d’aprenentatge a l’estil
de les que a l’autor li agradava llegir
de nen, amb ella pretén tornar als
seus lectors un plaer semblant al
que li va proporcionar Dickens el
seu dia. Salvant distàncies, proposa:
«Explicar històries que emocionin,
no dependre del que és literari en el
seu aspecte més formal». Aquesta de-
pendència, és, en opinió de Figueras,
el mal que ha afligit la literatura ar-

gentina dels anys 80. «Ara el relleu
l’ha agafat una generació que no
tem parlar del seu passat recent i
que es preocupa pels lectors».

RARA FANTASIA / Barroca, rara, entre-
tinguda i bigarrada, amb personat-
ges si l’un curiós l’altre encara més,
la novel.la s’inscriu, segons el seu
autor, en la tradició fantàstica ar-
gentina que té els pilars en Borges,
Bioy Casares i Cortázar, encara que a
cap d’ells el vessant emotiu no els
importés un rave. A Figueras no li
fan por els bons sentiments. «El títol
de l’obra –explica– fa referència a
una cançó popular a Llatinoamèri-
ca en què els pares inciten els nens a
moure’s per entrar en calor». Aques-
ta idea és crucial en el relat: «Abo-
cats a la soledat tecnològica, sense
contacte humà, cada vegada és més
difícil entrar en calor. Estem per-
dent de vista fins a quin punt neces-
sitem l’altre».H

Barcelona q La productora On Pictures del Grup Zeta portarà a la gran
pantalla una nova versió de Mortadel.lo i Filemó dirigida per Miguel
Bardem. D’esquerra a dreta, Faustino Linares, director de l’Àrea de
Llibres de Zeta, l’autor Francisco Ibáñez i Agustín Vitórica, director de
l’Àrea de Desenvolupament de Zeta, firmen l’acord.
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MORTADEL.LO TORNA A LA PANTALLA


