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Ljoc, les dones, els enganys, les entrades, les
. sortides, les mentides i el joc de les aparen-

ces des del principi deIs temps seryeixena les
socie~ats com a instruments de domini, po-
sició social o una manera d'enriquir a costa

de la manipulació en la vida sentimental d'alguna perso-
na. EIspersonatges d'altres temps eren burgesos, cavallers,
rics, avars, donzelIes, dones astutes, servents que posaven
de manifest l'organització social jerarquica. Avuila xafar-

. deria ocupa gran part de la graelIa televisiva: ex dones de
toreros, el que queda de les monarquies, ducs i duques-
ses, actors i actrius, presidents de goveni, roquers, futbo-
listes mediatics i, engeneral, personatges amb diners i po-
der.

Elcate és ellIoc perfecte per a l'embolic. LavelIaestrate-
gia de la xafarderia, la informació que distotsiona la rea-
litat interessadament no fa responsable a qui emet la xa-
farderia i al mateix temps manipula certs valors de convi~
vencia sense importar la veracitat ni la prova del que es
diu, com fa Don Marzio. D'aquesta manera, recolzats en
la remor, els personatges de "El cafe", de Carlo Goldoni,
que aquests dies podem veure al Teatre Romea, ens mos-
tren de manera camica com els rurnors poden fer patir les
persones interposades. r;espectador actual pot reflexionar
sobre els paral.lels entre aquesta comedia escrita al segle

XVIIIi les campanyes de marqueting o d'imatge que es
lIanc;ades deIs mitjans amb freqüencia.

Eldirector Joanalié juga amb antítesi, elvelIjoc deIscon-
traris: vestidures de 1'epoca contra una escenografia su-
permoderna (una cafetera electrica gegant obra d'Euge-
nio Szwarcer). L'obra té els elements de la comedia de l'
art en les formes. El resultat és una pec;aplena de gag ges-
tual, humor i ritrne verbal on les virtuts deis actors es PO"
sen de manifest,.elIssón: MingoRafols;JoanAnguera, Pere
Arquillué, Josep Julien,Ángels Bassas, Mireia UunelI, Pau-
la Blanco, Xavier Capdet, Dafnis Balduz i David Segú.

Eltreball actoral de conjunt fa quela pec;atingui una agi-
litat i un ritrne trepidant en un escenari surrealista al.qual
aplaudim per la sevaoriginalitat, cansats de tantbalcó de
fusta i una plac;a.

Una esplendida interpretació, acció, humor i una salvat-
ge originalitat que ens recorda l'important treball físicd'un
actor, aixa és "Elcate".Un no pot per menys de reflexionar
sobre eljoc i la raó per la quall' ésser huma pot enganxar-
se a la ruInosa dependencia del joco .

En temps de crisi la solució delsdiners rapids, apostar tot
a un cop de la deessa fortuna i l'atzar semblen més palpi-
tants que maLÉsuna veritable lIastimaque darrere de cada
cate, de cada establiment, darrere de cada maquina escu-
rabutxaques nohi hagi una mena d'angel de la guarda bon-
dadós i servicial com Ridolfo per no acabar amb el cul a
l'aire.


