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El nou text del dramaturg valencià obre la temporada del Programa T6 a la Sala Tallers del TNC

Carles Alberola s'enfronta a la solitud de la vellesa

Vanessa Pérez. BARCELONA

'Almenys no és Nadal', del valencià Carles Alberola, reflexiona sobre l'experiència de dues
ancianes que comparteixen habitació, amistat i vivències en un geriàtric.

La solitud, les pors, les il·lusions, l'abandonament, les fantasies, els somnis, la tristesa, en definitiva, la
vida. Això és el que es dibuixa en el nou espectacle de Carles Alberola, Almenys no és Nadal. La
voluntat de l'autor valencià és "parlar sobre un episodi concret de la vida, el de la gent gran, i com entre
tots tractem els ancians", recordava Ramon Simó, coordinador del Projecte T6.
Dues dones, Sofia (Montserrat Carulla) i Encarna (Mercè Comes) comparteixen habitació en una
residència. Encarna inventa les visites d'un fill (Pep Ferrer) que no la ve a veure mai, fins que passats 7
anys es decideix a visitar-la, mentre que Sofia ajuda la seva amiga a mantenir aquesta ficció. El
contrapunt el posa una jove infermera (Carlota Olcina), que ajudarà a desvelar una història de
confessions i a desemmascarar les pors en la recta final de la vida.
El punt de partida d'Almenys no és Nadal és que "la gent gran molestem", una frase i una impressió
repetida constantment per la mare d'Alberola. A partir d'aquí, l'autor reflexiona sobre com s'arriba a la
destrucció de la relació amb la gent gran i el seu entorn més immediat. "El punt d'arribada és aquesta
comèdia àcida en què hi ha la voluntat de viure malgrat tot", segons explica Ramon Simó.
Tamzin Townsend, directora del muntatge, assegura que "l'espectacle en molts moments voreja la farsa
i fins i tot, en algun punt, la tragèdia". Townsend coincideix amb els actors a afirmar que "l'Encarna i la
Sofia són dos personatges molt especials que comparteixen una amistat molt noble. Recorda una
amistat entre adolescents que construeixen un món a part".
Segons Montserrat Carulla, "l'espectacle em va agradar gairebé per militància, ja que la gent gran no és
tractada com es mereix". Sobre el paper que interpreta Carlota Olcina, els actors coincideixen a afirmar
que representa la impertinència de la gent jove a l'hora de tractar els ancians. Olcina ha assenyalat que
la infermera "actua així perquè encara està descobrint el món".
Tot i que l'estrena d'Almenys no és Nadal s'ha endarrerit al dia 27 a causa d'una malaltia de Mercè
Comes, es mantenen les funcions prèvies d'aquest cap de setmana. Amb aquest text s'obre la nova
temporada del Projecte T6 dedicat a l'escriptura dramàtica contemporània. Albert Espinosa i Gemma
Rodríguez són els dramaturgs que seguiran a Alberola en aquesta segona edició del projecte.

'Almenys no és Nadal'
Sala Tallers, TNC
Del 27/01 al 15/02

ROBERT RAMOS.
Els protagonistes d'Almenys no és Nadal,
a la nova obra de Carles Alberola
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