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Mascarada justiciera al Romea
Blanca Portillo triomfa amb un conte grotesc sobre la justícia i l’ambició

tat i alimenten l’ànim simulant pro·
cessos judicials com els que havien 
portat en altres èpoques.
 L’arribada d’un hoste –l’agent co·
mercial Traps–, a qui se li ha avariat 
el cotxe, els brinda un acusat perfec·

te. Del crim pel qual pot ser jutjat ja 
se n’encarreguen ells, que sotmeten 
el desconegut visitant a una revisió 
vital que, és clar, no passa l’ITV. 
 Amb dramatúrgia de Fernando 
Sansegundo, La avería funciona per·
fectament com un conte gòtic i gro·
tesc, amb tocs màgics, sobre els lí·
mits de la justícia, i l’ambició pro·
fessional i els seus danys col·laterals. 
Portillo condimenta la seva propos·
ta amb una barreja de gèneres i estils 
–del surrealisme al drama o el mu·
sical– i subratlla la caricatura irò·
nica i moralista de Dürrenmatt. La 
pertorbadora atmosfera –a la qual 
contribueixen algunes de les màsca·
res– apuntala la intriga, que se ser·
veix adobada amb l’humor de l’ex·
travagant ritual alimentari, a càrrec 
de Mademoiselle Simone, cuinera i 
mestra de cerimònies.

ALGUN CRIT DE MÉS / La litúrgia del me·
nú i del tribunal van paral·lels, amb 
algun crit de més en algun discurs, 
fins al veredicte final. La sentència 
del públic va ser unànime el dia de 
l’estrena: va premiar amb grans 
aplaudiments el muntatge i l’excel·
lent treball actoral, en què van so·
bresortir el jove Asier Etxeandia (el 
fiscal) i José Luis García·Pérez, l’ob·
jecte de la mascarada i únic actor 
que dóna la cara a la funció. H

33 Els actors, caracteritzats d’avis amb màscares de làtex.
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Q
uatre mesos –el doble del 
que és habitual– va dedi·
car Blanca Portillo a po·
sar a punt La avería, el re·

lat del suís Friedrich Dürrenmatt 
que la setmana passada va arren·
car al Romea després del seu èxit a 
Madrid. La directora (i enorme ac·
triu encara que aquí es queda en·
tre bastidors) va convèncer la platea 
amb la seva treballada maquinària 
escènica. I també amb la seva apos·
ta per una carrosseria impostada –
actors joves caracteritzats de vells 
amb màscares de làtex– que ella ha·
via justificat per les exigències ener·
gètiques d’una trama que uneix la 
crítica punyent amb elements fan·
tasiosos, com el rejoveniment i des·
hinibició (salts, flexions, càntics...) 
de la quadrilla de granadets prota·
gonista.
 Una encorbada i irreconeixible 
Emma Suárez –Mademoiselle Simo·
ne– es passeja amb la safata a la mà 
per la mansió d’un jutge, amfitrió 
d’unes curioses vetllades gastronò·
miques i condemnatòries on assis·
teixen altres il·lustres jubilats de les 
lleis. Se senten expulsats de la socie·

CRÒNICA

‘La avería’ funciona 
per una treballada 
maquinària escènica i 
una gran interpretació

Després d’una dècada i mitja de 
trajectòria, la Mostra de Teatre de 
Barcelona es reinventa en versió 
2.0 –al seu nom hi afegeix v2.0– 
tant per adaptar·se a aquests 
temps de crisi com per donar sor·
tida a més propostes. A partir del 
10 de maig, un total de 40 espec·
tacles desfilaran pel Teatre del Ra·
val en una mostra que es prolon·
garà al llarg de l’any.
 Empar López, directora de la 
Mostra i del Teatre del Raval, ha 
volgut potenciar la participació 
del públic en aquest nou gir del 
certamen. Dels 40 espectacles 
que es veuran fins al 26 de juny, 
el públic n’escollirà 20 que pas·
saran a una segona fase, ja passa·
des les vacances estivals, després 
10 i per acabar els cinc finalistes. 
D’aquesta manera, les companyi·
es podran anar reelaborant el seu 
treball en un work in progress. Els 
40 muntatges han sortit de les gai·
rebé 70 propostes rebudes en un 
mes. D’aquestes obres a concurs, 
quatre són de fora de Catalunya, 
en concret de Menorca, València, 
Oviedo i Guadalajara. H
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