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Peter Pan té una crisi

Juan Carlos Olivares

'Ja en tinc 30!', de Jordi Silva. Direcció: Àngel Llàcer. Intèrprets: Pablo Derqui, Susana Garachana, Joan Negrié, Mont
Plans, Mariona Ribas. Teatre Condal, 13 de setembre.

Si hi hagués màquines expenedores de comèdies, com aquestes sofisticades andròmines que permeten
barreges a gust del consumidor, Ja en tinc 30!, de Jordi Silva, podria ser una combinació de Woody
Allen i Kràmpack: una mica de dubtes existencials amb filtre autocrític i molt de costumisme modern
amb desvergonyiment català. Poc cafè amb molta llet i la dosi justa d'edulcorant.

A l'autor cal agrair-li el seu intent de sofisticar l'estructura de la peça, de situar les escenes en flash-
backs que no sempre segueixen un ordre cronològic lineal. Un trencaclosques sobre l'eclosió d'una gran
crisi col·lectiva en el petit món de familiars i amics del protagonista. Silva sap que no hi ha res de nou
sota el sol de les relacions humanes i es dedica a jugar amb els mecanismes de les emocions i els jocs
teatrals. Així converteix el seu protagonista en un ésser amb una gran capacitat d'empatia, una mena de
centre de consol, un tipus a qui se li pot dir tot i de tot, el millor company del públic, que tan sols ha
d'esperar que surti el següent personatge i descarregui aquest gran pes que li oprimeix el cor.
Personatges sotmesos a una funció amb perfils tòpics i simples, interessants només en la seva
aportació a la catàstrofe general. Àngel Llàcer ha optat per subratllar fins a la caricatura aquest caràcter
d'esbós funcional per convertir la comèdia en una tira còmica de línia clara i colors primaris que busca la
connexió amb l'espectador en una banda sonora sentimental dels anys 80 (entre tardes de radiofórmula,
nits de disco i diumenges de sèries americanes), en una escenografia que sembla l'habitació bombolla
d'un Peter Pan dels 80 i un estil d'interpretació inspirat en les entremaliadures de la moviola.

Mont Plans treu el cap a Ja en tinc 30!
Jordi Play
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