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ICARDSoler dirigeix al
Teatre Gaudí una co-
media brillant "Buenos
Aires",amb una drama-
túrgia de RafaelSpregel-

burd i interpretada per Constanza
Aguirre, Ángel Inzunca, Andrea Ma-
drid, Marina Tarrats i SergiTorrecilla.
Latrama de l'obra ens parla d'un pro-
fessor de física aturat, una agent im-
mobiliaria, una aspirant a pintora iun
gal.lesamb un trauma emocional.Tots
conviuen en-lamateixa casa en móns
paral.lelsque es comuniquen. EIsper-
sonatges es veuran involucrats en el
pla que Dominighini, elprofessorboig
amb molta irnaginació, té d'estafar a
la NASAa través d'una teoria sobre
l'heli i elquadre el Critde Munch. [es-
tafa i l'engany apareixen com a formes
de vida, en moments de crisi econo-
mica recorrem a la picaresca, inven-
tem teories desgavelladescom la d'in-
tentar comprar un pont de Londres i

portar-lo a un ramo d'un multirnili9-'
nari nord-america. Crisi economicil
davant enginy i deliri mental.

Un deispunts forts de l'obra és la cre-
ació de personatges potentsamb un
discurs ben diferenciatque atrapa l'es-
pectador en aquest riu de paraules
que no sembla tenir sentit, les conver-
ses avancen de manera desbocada i
no sabem cap a on ens condueix
aquest gran riu amazonic totalment
desbordat.

El teló de fons que hi ha aldarrere
aquesta cadena de pensaments enca-
denats amb una logica matematica
sorgits del no-res és la penúria per so-
breviure, "el corralito" argentino, que
ens obliguen a pensari riure al mateix
temps, escena sense sentit que ens
agafen des de l'interior, fragments
d'un alt grau d'ironia servits amb ge-
nerositat per actors que s'esforcen en
fer que l' espectador coimecti en tot
moment amb aquest deliri desbocat
que és "Buenos Aires".Tots ens hem
sentit, en algun moment de les nos-
tres vides, il.lusionats amb la idea de
l' exit, amb la idea de la prosperitat
econbmica, amb la idea del triomf
personal, {'ero com ningú és perfecte,

ni les situacions vénen caigudes del
cel,passem de l'exital fracas amb una
facilitat sorprenent, amb la mateixa
sorprenent tranquil.litat i resignació
que ho fan aquests personatgés. El
context en el qual es mou aquesta
obra és el de la crisieconomica argen-
tina, pero la mateixa picaresca la tro-
bem en aquesta Europa que gasta més
del que ingressa, en aquesta Europa
endeutada que malbarata, en aques-
ta Europa que no valora el que té, en
aquesta Europa en crisi economica la
proposta de "Buenos Aires" ens ve
com anell al dit, no podia ser més
oportuna, ens fa reflexionar des del
distanciament, la ironia i l'humor ne-
gre ens fa riure, amb aquesta comedia
absurda d'anades i vingudes.

Com un lluminós demiürg, Ricard
Soler aporta lleugeresa a un món
d'una gravetat esfereidora. La filoso-
fia que regeix els destins d'aquesta
companyia de teatre, Obskené, és la
de creació de textos propis i alhora la-
boratori d'experimentació de nous ca-
mins artístics. Moltdestacable la inla-
ginació deIs elements escenografics
que demostra el talent creatiu que hi
ha darrere d'aquest projecte.
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