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CRÍTICA // TEATRE

'CONEIXES EN PROSINECKTY?', una comèdia a ràfegues

Una visió superficial del teatre, creada per Paco Mir, en què falta continuïtat

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

DIRECCIÓ: Josep Costa
TEATRE: Principal
DATA: 16 de març

Paco Mir torna al teatre com a autor, activitat paral.lela al seu treball a Tricicle. Ho fa amb Coneixes en
Prosineckty?, una comèdia sense gaires pretensions en què es posen en solfa rareses, manies,
divismes i altres variants de la professió teatral. L'obra se centra i explica les peripècies viscudes en els
assajos d'una obra de teatre: teatre dins del teatre, doncs, a càrrec de David Bagés, Manel Sans, Eva
Gabarrell i Iván Campillo. Josep Costa en firma la direcció.
La representació no té gaires secrets i fa la impressió que Paco Mir tampoc els ha buscat. D'aquesta
manera, més que riure, se somriu, i més que deixar anar riallades, s'està a l'espera del gag o de la
complicitat que amb tanta gràcia i des- imboltura fa anar sempre Paco Mir. I la primera conseqüència de
tot plegat és que l'espectador no acaba d'entrar en la diversió total, perquè la història que li expliquen no
manté aquest to.
Crec que Coneixes en Prosineckty? es ressent d'un canemàs més sòlid o d'allò que abans se'n deia
exposició, nus i desenllaç. Paco Mir proposa una única situació que no avança com a tal, tot i que hi
incideixin diversos elements. Així, salta de sobte la genialitat, o l'escena encertada, o el moment
francament divertit, però sense continuïtat.
Hi ha un bon treball de Bagés, en primer lloc, i una destacada presència de la jove Gabarrell. La direcció
de Costa es limita a posar en funcionament el material i ordenar les escenes. Estem davant un
divertiment a ràfegues, que de tant en tant ofereix el bon humor que sap crear l'autor. Però ens sembla
poca cosa. Paco Mir en sap molt més.

Una imatge de Coneixes en Prosineckty?
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