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Els mossos de magatzem Lluís 
Marco i Pau Vinyals. SALA MUNTANER

Una comèdia 
existencial 
alleugerida

TEATRE

‘Zona Franca’ SALA MUNTANER  
55 DE NOVEMBRE 

Zona Franca és una talen-
tosa comèdia del drama-
turg català David Desola 
que va estrenar José Sa-
cristán i vam veure a la 

Sala Villarroel el gener del 2005 so-
ta el títol d’Almacenados. L’obra 
planteja la relació entre l’encarre-
gat d’un magatzem d’una empresa 
de fabricació d’astes d’alumini que 
es jubila, el senyor Mañé, amb el 
Nin, un jove que accedeix a la seva 
primera feina i que haurà de subs-
tituir el treballador veterà. El se-
nyor Mañé és un home conformis-
ta, adotzenat, que mai ha estat amo 
de la seva vida, però en la seva ele-
mentalitat, en la seva falta de perso-
nalitat, hi cova una gran tendresa. El 
Nin descobrirà aviat –i ho explico 
perquè queda clar ben aviat– que en 
aquell magatzem no hi ha, ni hi ha 
hagut mai, feina. Ni ell ni Mañé, pe-
rò, qüestionen res del sistema labo-
ral que els converteix en part de l’in-
animat mobiliari de la nau. Una 
obra, doncs, d’aparença realista pe-
rò aixecada sobre trets de l’absurd 
en un espai irreal i amb dos perso-
natges de caràcter becketià que es-
peren l’improbable. 

Es tracta d’una comèdia amarga 
amb una mirada desencantada so-
bre el món laboral però que Israel 
Solà –que ha firmat magnífics tre-
balls a la companyia La Calòrica– 
alleugera amb un to de comèdia de 
situació i amb una direcció d’actors 
irregular. Lluís Marco sap com do-
nar consistència a la inconsistència 
de la vida del senyor Mañé i explo-
ta la tendresa que inspira, però el jo-
ve Nin de Pau Vinyals hauria de 
temperar la seva actitud juganera i 
adolescent. Malgrat això, l’especta-
cle agafarà densitat amb el rodatge i 
probablement farà riure més, que és 
en part l’objectiu de la funció.e
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“Google pràcticament 
dirigeix Washington DC”

Què va motivar la creació de The 
Thompson fields?  
Últimament he mirat de tenir 
temps per trepitjar la natura. M’en-
canta observar aus i passejar. Això 
m’ha acostat més a coses impor-
tants del meu passat, com casa me-
va i el paisatge rural de Minnesota, 
on el cel és immens. The Thompson 
fields s’inspira en la granja on vaig 
passar gran part de la meva infante-
sa i a la qual encara torno sovint. No 
puc evitar que el meu so contingui 
aquest sentiment. 

La seva aproximació a la música de 
big band és gairebé simfònica. Hi 
està d’acord? Per què? 
Bé, intento tractar la banda com una 
orquestra, per extreure’n molt de 
color i també pel que fa a la forma. 
M’agrada escriure peces que conte-
nen tot un paisatge. 

Duke Ellington, Gil Evans o 
Charles Ives són noms de com-
positors que surten sovint a 
l’hora d’explicar la seva música. 
Per què creu que és així? 
Per descomptat, vaig treballar 
amb Gil Evans i la naturalesa ex-
pressiva de la seva obra em va 
inspirar. Duke Ellington escri-
via de manera molt específica 
per als seus músics i improvisa-
dors i jo també ho faig així. La 
música de Charles Ives sembla 
genuïnament americana i pot-
ser és per això que la gent fa 
aquesta connexió, però espero 
que al final la meva música se 
senti com a només meva.  

Recentment ha col·laborat amb 
David Bowie en la cançó Sue (or 
in a season of crime). Com va ser 
l’experiència? 
El David és supercreatiu, està 
molt obert a l’experimentació i el 
risc, i està molt segur del seu cri-
teri artístic. Va ser un plaer tre-
ballar amb un músic tan brillant 
i tenir una oportunitat d’explorar 
la part més fosca de la meva mú-
sica. Després d’haver-lo conegut, 
encara en sóc més fan.  

Als Estats Units és coneguda per 
les seves opinions sobre els drets 
digitals de la música. Quina és la 
seva posició? 
El problema és que tothom es 
baralla per generar trànsit a les 
seves webs i s’utilitza la música 
per atreure audiència. Es fan di-
ners amb les dades i la publicitat 
i se suposa que els músics han 
d’estar contents de tenir aquest 
aparador. És una bogeria, es de-
valua completament. Esperar 
que la música sigui gratuïta és 
com esperar que ho siguin el 
menjar o la roba, però cada dia hi 
ha gent utilitzant la meva músi-
ca i no hi ha lleis que em prote-
geixin. Gran part d’això passa 
perquè Google és el delinqüent 
més gran, i Google pràcticament 
dirigeix Washington DC. Ningú 
planta cara a Google, i aplaudei-
xo Europa per parar-li els peus 
de diverses maneres.e

David Bowie 
“Va ser un 
plaer treballar 
amb ell la part 
més fosca de 
la meva 
música”

Maria Schneider
COMPOSITORA I DIRECTORA DE ‘BIG BAND’

MÚSICA

La compositora de Minnesota Ma-
ria Schneider torna avui amb la se-
va orquestra al Festival de Jazz de 
Barcelona. Ho fa 4 anys després de 
rebre la medalla d’or del festival i 
amb un nou treball, The Thompson 
fields (2015), inspirat en els paisat-
ges rurals de la seva infantesa.  

L’any 2011 ja va estrenar a Barce-
lona dues peces del seu nou treball. 
Com han canviat aquestes compo-
sicions des d’aleshores? 
La meva música sempre evoluciona 
mentre la toco. A mesura que la ban-
da se la fa seva, es torna molt més 
expressiva, més lliure, i els músics 
se senten més còmodes prenent ris-
cos en les seves improvisacions. 
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Mort, sexe i llibertat formal: el debut de Matías Candeira
criure”, admet. El resultat ha si-
gut Fiebre (Candaya, 2015), sobre 
“un pare que mai no va voler 
exercir i el dol que passa el seu 
fill, que es diu Caníbal”.  

El personatge indaga en la fa-
mília sobre quina classe d’home 
era el progenitor. “Té una relació 
molt particular amb els morts i els 
animals –avança Candeira–. 
També té una nòvia morta a qui 
vol reescriure a partir d’una infer-
mera que coneix la nit de la mort 
del pare”. En aquest escenari tèr-
bol i misteriós –esquitxat per 
imatges pròpies de Lynch, Kafka 
i Simic–, Candeira passeja el lec-
tor amb llibertat per gèneres com 
la novel·la negra, el fantàstic i el 
terror psicològic.e

Matías Candeira és professor d’escriptura creativa 
a Madrid, la ciutat on va néixer el 1984. EFE

LITERATURA

El madrileny Matías Candeira s’ha 
fet un nom amb llibres de relats com 
La soledad de los ventrílocuos 
(2009), Antes de las jirafas (2011) i 
Todo irá bien (2013), però no va ser 
fins que va aconseguir la beca Han 
Nefkens el 2013 que es va poder po-
sar a treballar en la seva primera no-
vel·la. La beca consisteix en un sou 
de 1.300 euros al mes durant un any 
per escriure un projecte literari i la 
matrícula gratuïta al màster d’edi-
ció de la Universitat Pompeu Fabra. 
“Necessitava tranquil·litat per po-
der assumir una novel·la llarga, de 
350 pàgines, que no seria fàcil d’es-
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