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Què pensen i què 
senten les dones 
CRÒNICA La desbordant comicitat 
d’Alba Florejachs s’imposa a La Villarroel

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA 

«Tanta quejadera, tanta quejadera... 
Déjense ya de tanta quejadera i llanta-
dera. Los cubanos resolvemos». Ho ex·
plica Alba Florejachs amb graciós 
deix illenc en una de les seves estel·
lars intervencions a L’any que ve se-
rà millor, una comèdia confecciona·
da i interpretada per dones que s’ha 
instal·lat a La Villarroel amb la sana 
intenció de fer passar una bona esto·
na a la platea. I de passada, animar·
la a resoldre. 
  Florejachs s’erigeix en la gran re·
velació d’aquest divertimento sobre 
dones més o menys desesperades. 
L’acompanyen Neus Bernaus, Va·
nessa Segura i Mireia Pàmies –que ja 
va oferir una bona mostra dels seus 
dots per a la comèdia a Car wash–, 
en una posada en escena que, sota 
la direcció de Mercè Vila Godoy, lli·
ga amb frescor i agilitat la successió 
d’esquetxos. El resultat és un desen·
fadat aparador de la vida de les do·
nes d’avui. Amb les seves mancan·
ces, addiccions i preocupacions. 
 Amb retalls còmics del dia a dia, 
les dramaturgues Carol López (di·
rectora de la sala), Marta Buchaca, 
Mercè Sarrias i Victòria Szpunberg 
han elaborat un divertit patchwork 

de situacions breus no exempt d’in·
cisives puntades. Posen humor i iro·
nia als descosits de les butxaques i 
als de l’ànima femenina. Parlen de la 
precarietat laboral i del negre esde·
venidor, de l’addicció al shopping, de 
la soledat, de la insatisfacció, del des·
amor o dels inevitables desacords 
amb l’altre sexe –«per què els homes 
sempre diuen et trucaré i no ho fan 
mai. Que parlen un altre idioma. 
¡Truca’m i punt!»–.

 Els gags resulten més o menys 
graciosos –«com a mínim abans el 
fum matava la pudor de les aixelles 
a les discoteques», es lamenta un 
dels personatges– però hi ha, en ge·
neral, molts trossos de realitat amb 
els quals identificar·se. Un exemple 
molt propi del sentiment de l’uni·
vers femení: «Avui al súper un noi 
de 20 anys com a mínim m’ha pre·
guntat: ¿Vostè és l’última, ¡¡¡¡senyo·
ra!!!!?». Aquestes senyores dramatur·
gues saben de què parlen. H  

‘L’any que ve serà 
millor’ posa humor a la 
crisi de les butxaques 
i de l’ànima femenina

Microteatre al 
menjador de casa
3Esther Freixa captiva amb la desconstrucció de Medea

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

E
l teatre com a lloc de repre·
sentació compartit entre ar·
tista i públic. El teatre com a 
espai de reflexió i diàleg. El 

teatre més allunyat de la seva con·
dició de producte de consum. I tam·
bé, teatre al menjador de casa. En un 
modern edifici de Diagonal Mar, 15 
espectadors es van veure abduïts di·
marts a la nit per Medea (a la carta), 
la proposta d’Esther Freixa de tan 
difícil etiquetatge com intensitat i 
emoció que va obrir el festival Esce·
na Poblenou.
 Fa més de tres anys que aquesta 
llicenciada en interpretació gestual 
va emprendre una aventura escèni·
ca a partir de la desconstrucció del 
mite de Medea. «A través d’un diàleg 
amb el personatge», explica. La lec·

tura d’un text de Heiner Müller so·
bre Medea la va empènyer a aques·
ta recerca amb Toni Cots, amb qui 
firma la investigació i creació d’un 
projecte que es resisteix a anomenar 
espectacle. Consta de quatre peces 
autònomes, de 15 minuts cada una, 
que sol representar de dues en dues. 
Amb l’ajuda d’un petit banc, movi·
ment i text –breu i poètic– s’uneixen 
en un exercici hipnòtic.

DEBAT FINAL / Freixa fa miques l’ano·
menada quarta paret del teatre, la 
que separa escenari i públic. I és que 
gairebé es pot afirmar que a Medea 
(a la carta) no hi ha espectadors sinó 
còmplices d’una representació, gai·
rebé un ritual amb l’artista d’ofici·
ant sacerdotessa, que vol fer pregun·
tes i no donar respostes. És una obra 
oberta que inclou com a final una 

posada en comú amb els assistents, 
a la qual Freixa dóna tanta rellevàn·
cia com a la seva feina.
 Dimarts, la intèrpret de Mollet va 
representar la segona part i la quar·
ta de Medea (a la carta). La recerca de 
la identitat femenina a través del cos 
defineix la segona, en la qual llueix 
un vestit de vellut vermell i sabates 
de taló. En la quarta, el mite de Me·
dea sembla més visible amb una ac·
ció en què la culpa sobrevola una 
escena que conclou amb el seu cos 
jacent al banc. En les dues accions 
mostra una nuesa, no sense erotis·
me, que pot incomodar per la seva 
proximitat. Freixa actua en domici·
lis per invitació, en un espai de 5x4 
metres i amb una aportació de 10 eu·
ros per convidat. Ho va repetir ahir i 
ho farà diumenge i dilluns en un al·
tre pis del barri. H
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33 Esther Freixa, després del seu ‘Medea (a la carta)’, dimarts a la nit.
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