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El Condal acull una comèdia sobre la crisi dels 30 

Àngel Llàcer dirigeix el text, amb què Jordi Silva va guanyar el premi de la Fundació Romea

JORDI SUBIRANA

El Teatre Condal obrirà la temporada 2004-2005 amb una comèdia sobre les ja tan explotades crisis de
la gent de trenta anys. Es tracta de Ja en tinc 30!, una obra del debutant Jordi Silva que va ser la
guanyadora, l'abril passat, del segon premi d'autoria teatral per a joves de la Fundació Romea.

El text, titulat originalment Íntimes loquacitats, arribarà a la sala del Paral.lel el 7 de setembre i ho farà
en un muntatge dirigit per Àngel Llàcer i interpretat per Pablo Derqui, Susanna Garachana, Joan Negrié,
Mont Plans i Mariona Ribas.

El protagonista és l'Andreu, un noi amb complex de Peter Pan, a qui els pares han pagat un cèntric
apartament, que el dia que compleix 30 anys recorda alguns dels difícils i angoixants fets que ha viscut
les dues últimes setmanes, entre ells la ruptura amb la seva nòvia i els conflictes amb la seva mare, a
qui continua vinculat i que s'obsessiona a organitzar-li la vida.

HUMOR AMARG
Seguint una estructura marcada pels flashbacks (narració de fets del passat a partir dels records d'un
personatge) i un estil bastant àgil i ben dialogat, Silva retrata amb ironia i un humor amarg les relacions
de parella i familiars i la pèrdua d'ingenuïtat i reflexiona sobre la infidelitat, la confiança, la immaduresa i
el desamor.

El dramaturg, que va néixer a Barcelona el 1973, reconeix que Ja en tinc 30! és una obra
"generacional", en què el personatge protagonista es pot considerar el seu alter ego. "Pensa el
mateix que jo, encara que el que li passa a mi no m'ha passat". No obstant, l'autor també incorpora,
especialment en la resta de papers, esdeveniments que ha viscut i observat, "com la llista que una
exnòvia va fer amb els meus defectes per oblidar-se de mi", apunta Silva, que té pendent d'estrenar
La teoria del dubte i treballa des de fa temps en dues comèdies més i un llibre de contes.

PERSONATGES DE CÒMIC
Llàcer, que es posa al capdavant d'un espectacle teatral per segona vegada, es refereix al text com
"una comèdia de situacions", en què Silva porta els personatges a l'extrem. "Excepte l'Andreu, els
altres rols semblen sortits d'un còmic", opina el director, que proposa una posada en escena
marcada per músiques i efectes sonors de l'imaginari de la gent de trenta anys, com Superman i les
sèries Orzowei i Comando G. Unes al.lusions que també són presents en els decorats. "Com que no
vol créixer, l'Andreu omple casa seva d'icones de la seva infantesa, entre elles un R2-D2 i el coet
que Tintín feia servir per arribar a la Lluna, tots dos de mida natural", explica Llàcer.

Focus, l'empresa que gestiona el Condal "confia fer una llarga temporada amb aquest espectacle",
diu el president, Daniel Martínez, per això Ja en tinc 30! no té data de sortida de la cartellera.
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