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Comiat de «Paraules encadenades» 
al Sol, on arriba el Sr. Bohigues
Una gran interpretació de Neus Elfa i Pep Carpena

U. FRANCO

Neus Elfa i Pep Caniena a «Paraules encadenades»

C. C.

El Jordi Galceran que ha 
dirigit Irene Garrido, Paraules 
encadenades, s'acomiadava 
diumenge passat de la sala 
petita del Teatre del Sol amb 
una creixent afluència de 
públic a les últimes funcions i 
els elogis unànims cap al gran 
treball actoral de Neus Elfa i 
Pep Carpena.

El text no haurà deixat ningú 
indiferent, això és segur. La 
violència -física, però sobretot 
psicològica- del segrestador 
cap a la seva exdona domina 
tota l’obra i, malgrat els girs 
argumentáis i canvis de regis
tre amb l’element sorpresa 
que sempre agrada Jordi Gal
ceran, la sensació violenta 
impregna l’espectador i el 
clava amb angoixa a la butaca. 
Més d’un es planteja fins i tot 
abandonar la sala...

Convindrem que no és el 
millor text de l’autor d'El

Mètode Grónholm, i que es 
situa a l’extrem oposat de la 
hilarant i enginyosa El crèdit. 
Però amb una entregada i tre
ballada actuació de Pep Car
pena -molt diferent aquí que 
amb l’Enriquetto de Fortuna, 
Fortuna, per cert- i Neus Elfa 
l’obra arriba a bon port man
tenint a gran alçada la tensió 
fins al sempre incert desenllaç 
final. Amb alguna aportació de 
la directora al muntatge.

Molt convincents
Carpena resulta certament 
aterridor com a segrestador i 
psicòpata, amb els seus ges
tos obsessius, entre la mania 
per l’ordre i la seva aparent 
absència de culpa i emoció 
a l’hora de matar: es sor
prèn més aviat del fàcil que 
li resulta. Només tancant els 
punys i apretant les dents ja 
ho condensa tot. Neus Elfa 
convenç també des del ter
ror inicial al paper (forçat)

<Gran Gurú Bohigues»

de psicòloga, en permanent 
amenaça de mort, i de cop al 
d’indignada víctima que busca 
revenja i que no és tan bona 
com semblava. La veritat fluc- 
:ua amb interès i obre expecta
tives, però l’agressivitat pesa 
més que l'oscil·lació de forces 
amb la irrupció de més detalls 
i l'espectador, tot i el gir final,

surt de la funció buscant l'alre 
del carrer... Si això es propo
sava l'autor, ho aconsegueix.

Pre-estrena del Bohigues
Molt diferents seran les dues 
funcions del Sr. Bohigues (Edu
ard Biosca), aquest divendres 
i el següent a la Biblioteca del 
Teatre del Sol (22h). Ve a fer la 
pre-estrena de Gran Gurú Bohi
gues (que s’estrena el 2 de 
desembre els cinernes Girona 
de Barcelona), nou espectacle 
del personatge que suma ja 
nou temporades al programa

de ràdio Versió RAC1, de Toni 
Clapés, i que va saltar a TV3 
amb el programa Còmics.

Segons la sinopsi: «Cada dia 
són més els clients que van al 
Bar de Baix per riure i “apren
dre” de les paraules del Senyor 
Bohigues. A l’autoanomenat 
mestre de mestres, l'èxit li; ha 
pujat al cap i ha decidit fer-se 
gurú per poder sortir a propa
gar el seu “coneixement” il·li
mitat. El Senyor Bohigues no 
s'hi posa per poc i ens expli
carà el seu mètode per enten
dre el sentit de la vida» ■

Cançó intimista i 
reivindicativa amb Miquel 
Pujado i Pere Codó
Aquest divendres a l’Espai Àgora

REDACCIÓ

El cantautor i escriptor ter- 
rassenc Miquel Pujado I el 
santcugatenc Pere Codó, dues 
veteranes figures de l’escena 
musical, sumen les seves gui
tarres aquest divendres en un 
doble recital a l’Espai Àgora

FLAIXOS

►- Jam-session de jazz al 
centre cívic de Gràcia

Duke Eliington serà el 
protagonista de la jam- 
session d’aquest dijous a 
El Teler, bar del centre cívic 
de Gràcia (PI. del Treball), on 
el saxo de Miguel Royo es 
sumarà al trio habitual (de 
21 a 23h.; gratuït).

► Noche de metal en la 
sala Breakout
Tras la jam-session del, 
jueves, este viernes la sala 
Breakout acoge el doble 
conceirto de Hekatombe y 
Aspid (metal), mientras que 
el sábado dará entrada al 
rock duro con La Tribu Leño 
(Tributo a Leño) y John Cor 
(hard-rock). A las 20.30 h.

del centre cívic de Sant Ole- 
guer (Sol i Padrfs, 93). A partir 
de les 21.30h (10 euros amb 
consumició), repassaran el 
seu repertori respectiu en clau 
«intimista i reivindicativa».

Pujadó, tot I ser més cone
gut a Terrassa, té una llarga 
trajectòria que Inclou onze

► Cants èlfics i cançons 
ancestrals a BodyAit

Patricia Mateo ofereix aqust 
divendres a Body Art (PI. 
Vallès, 2:10 euros), a les 
20h, un concert que combina 
el poder sanador dels Cants 
Èlfics, cançons pròpies de 
l'estil celta i medieval, i 
versions tradicionals celtes.

► El Més Petit de Tots 
aixeca el teló dissabte
Aquest dissabte, a partir de 
les llh, el Teatre Principal 
acull la festa d'inauguració 
del Festival Més Petit de 
Tots, exclusivament per 
nens í nenes de 0 a 5 anys. 
Hi haurà espectacles i 
instal·lacions insòlites que 
ocuparan tots els espais.

discos propis, recitals arreu 
del món, treballs per a altres 
artistes (Guillermina Motta, 
La Principal de la nit, Mesclat, 
La Salseta del Poble Sec, Luis 
Eduardo Aute, Dyango), llibres, 
articles, guions, adaptacions 
de clàssics... Des del 2007 
col·labora amb la Fundació 
Romea com a autor de dra
matúrgies i intèrpret, amb una 
vintena d’espectacles inter
pretats per actors com Joan 
Pera, Lluís Soler, Mario Gas, 
Jordi Boixaderas...

Retirat de l'escena a finals 
dels 70, Pere Codó va tornar a 
cantar l’Onze de Setembre del 
2011, amb textos de poetes i 
també lletres pròpies ■

Film sobre Síria 
al Cineclub 
solidari amb 
els refugiats

REDACCIÓ

Cineclub Sabadell projecta 
aquest dijous (sessió única: 
21.30h) a l'Imperial Ma'a 
al-Fidda (Eau argentée, Syrie 
autoportrait, 2014), documen
tal de Wiam Simav Bedirxan 
i Ossama Mohammed sorgit 
sorgeix a partir de la col·labo
ració entre aquest cineasta 
siri i exiliat a París i la jove 
activista kurda, que se servei
xen de milers de vídeos clan
destins per perfilar una esgar
rifosa crònica de la guerra civil

a Síria.
Organitzada junt amb la 

Federació Catalana de Cine- 
clubs, la sessió es solidaritza 
amb els refugiats (es reco 
lllran aportacions per a les

ONGs ACNUR i Metges sense 
fronteres) i comptarà amb la 
presentació d'Artlz Garcia, de 
l’ONG Sodepau, professor de 
la Pompeu Fabra i experít en 
l'Orient Mitjà ■


