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el ‘thriller’ policial 
arriba a la Muntaner 
amb un monòleg

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Àurea Márquez 
interpreta ‘Informe per 
a un policia volador’, 
de Mercè Sarrias

L
ectora compulsiva de novel·
les policíaques, Mercè Sar·
rias va recórrer al gènere 
per a la seva segona aporta·

ció al Projecte T·6 d’escriptura tea·
tral contemporània que auspicia el 
Teatre Nacional de Catalunya. L’au·
tora no només és fan dels superven·
des Mankell («l’he llegit molt») o 
Larsson, també ho és de novel·listes 
holandesos i francesos més descone·
guts. Informe per a un policia volador, 
en cartell a la Sala Muntaner des de 
demà fins al 12 de juliol, és el seu in·
tent de portar el thriller policial, tan 
habitual del cine o de les sèries tele·
visives, a un escenari.
 Una primera escriptura va portar 
Sarrias a plantejar una obra amb uns 
quatre personatges, que va acabar a 
la paperera en favor d’un monòleg, 

el que protagonitza Àurea Márquez, 
dirigida per Miguel Casamayor. Sar·
rias ho va fer per una màxima inne·
gociable: «Per mi l’economia dramà·
tica és molt important en el teatre. 
M’interessava sobretot la història de 
la protagonista».  El director subrat·
lla la idea: «El fonamental és un text 
i una actriu, que explica un informe 
que és com un conte».
 El monòleg presenta l’Anna, una 
metge forense de 35 anys absorbida 
per la seva feina, que obre una inves·
tigació sobre la mort de la seva mare, 
també forense, que apareix morta a 
casa amb un cop al cap. L’explicació 
policial –accident– no la convenç i 
per això furga  en l’entorn de la seva 
mare, i això la porta a bussejar en el 
seu passat.

PRIMER MONÒLEG / L’Anna és l’encar·
regada d’escriure l’informe per al 
policia volador, la seva parella, a qui 
diu així «perquè baixa les escales de 
quatre en quatre i sempre l’ajuda», 
comenta l’actriu, que viu com un 
repte el que és el primer monòleg de 
la seva carrera. Encara que Márquez 
és l’única intèrpret en escena, a tra·

vés d’ella coneixerem d’altres perso·
natges de la seva vida, alguns d’una 
excentricitat que aporta gotes de co·
mèdia. L’ús del vídeo també ajuda 
en la narració de la història.
 Si Sarrias es va documentar a 
consciència a l’Institut de Medici·
na Legal i Forense, Márquez també 
es va posar en situació amb una visi·
ta a la sala de necròpsies del Clínic. 
«Vaig parlar amb un metge foren·
se que em va explicar la seva feina». 
Avisen, això sí, que no hi ha por ni so·
bresalts. H

33 Àurea Márquez, de visita al Clínic per documentar-se com a forense.
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J Amb Informe per a un policia 
volador, el T-6 del TNC tanca tres 
anys de col·laboració amb les 
sales alternatives. Per als dos 
anys vinents han convocat sis 
autors en la trentena perquè hi 
presentin una obra.

ES TANCA UNA 
ETAPA DEL T-6

EL PROJECTE

Fernando Delgado, un veterà del 
teatre i habitual als Estudio 1 de 
TVE, espai que va dirigir durant 
lustres, va morir ahir a Madrid als 
79 anys després d’una llarga ma·
laltia pulmonar. Fill dels actors 
Luis Martínez Tovar i Julia Delga·
do Caro, va néixer el 1930 a Por·
cuna (Jaén) durant una gira dels 
seus progenitors, i va debutar als 
4 anys en l’obra Numancia al Tea·
tro de la Zarzuela de Madrid. Va 
combinar la seva faceta d’actor 
amb la de realitzador televisiu i 
va rodar, entre altres pel·lícules, 
La patrulla, La prima Angélica, Gary 
Cooper, que estás en los cielos, Nadie 
hablará de nosotras cuando hayamos 
muerto, Tiovivo c. 1950 i Ninette. H
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Mor als
79 anys l’actor 
Fernando 
Delgado 
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