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CRÍTICA // TEATRE

'ALMENYS NO ÉS NADAL', una mirada sobre la vellesa 

• Un tractament del problema de la vellesa molt allunyat de la realitat

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

AUTOR Carles Alberola
TEATRE Sala Tallers del TNC
ESTRENA 27 de gener

¿Què fa un autor com Carles Alberola, amb una àmplia experiència professional, un currículum ple
d'èxits i unes últimes estrenes molt enganxades a un teatre comercial digne i legítim, en un projecte del
TNC de noves escriptures?; Besos, Mandíbula afilada i Spot són bons exemples d'aquest teatre.
Alberola estrena Almenys no és Nadal, un text sobre la tercera edat que ens porta a formular aquesta
pregunta.
L'obra gira al voltant de dos velles marxoses que comparteixen habitació en una residència, Sofía
(Montserrat Carulla) i Encarna (Mercè Comes). L'autor porta l'obra al terreny de les històries
superficials, agredolces, tendres, amb un humor a vegades negre, i fa de la ironia i la sensibilitat dos
elements per arribar a l'espectador. Però en cap moment proposa una escriptura innovadora ni un
tractament original del tema de la tercera edat, ni tampoc afronta en profunditat cap de les cares més
dramàtiques i dures de la situació que es planteja a l'obra, com la soledat i les pors dels protagonistes.
Almenys no és Nadal és una obra que segurament agradarà a un tipus de públic, però que no està
justificada en un projecte de les característiques del T-6 del TNC, que busca noves escriptures
dramàtiques. En aquest cas la història i el seu tractament ens remeten massa als anys 60 o 70, tot i la
qualitat d'aquesta escriptura i les puntes d'ironia i acidesa que apareixen a l'obra.
Una altra cosa és la interpretació. El muntatge de Tamzin Townsend --la directora serveix al text i
accentua sobretot els matisos diferencials que marquen el caràcter de Sofía i el d'Encarna-- ajuda que,
una vegada més, Carulla exhibeixi la seva categoria com a actriu, la seva saviesa professional, la força
de la mirada i del silenci en un escenari. Al seu costat, Mercè Comes mostra uns registres ben diferents
dels habituals en aquesta actriu, que va ser membre de La Cubana. Pep Ferrer i Carlota Olcina
completen sense problemes el repartiment. Una funció, en resum, allunyada de qualsevol mena de risc i
que aporta poc, malgrat la suma de bones intencions que hi ha.

Els membres del repartiment.
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