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Horari comercial:
podeu telefonar de

9 h a 19 h al 
93 202 95 95

Fora d´aquest horari i
els caps de setmana,

envieu un
correu electrònic a:

paper@ara.cat

TEATRE

Amb els peus a la lluna

memòria, una hiperrealitat que es
fa especialment estranya durant la
Transició.

Els personatges –i per extensió
els intèrprets– no sembla que patei-
xin per la possibilitat de tenir una
oculta síndrome d’Estocolm. Els ac-
tors que dirigeix Sanzol responen a
la perfecció a les necessitats del
text. Són eines de primera. Incansa-

bles fregolistes per la dictablan-
da d’un home-nen que somia en
la nebulosa de la seva infància,
quan els adults i les seves coses
eren grans enigmes. Sanzol des-
xifra alguns dels misteris, però
prefereix perpetuar-los en la se-
va dramatúrgia com un relat mi-
tificat, com fa el protagonista de
Big fish, de Tim Burton.e

En la luna és un viatge als primers records del navarrès Alfredo
Sanzol en l’època de la Transició. ROS RIBAS

Els brillants personatges d’Alfredo Sanzol s’enlairen al Lliure

De les pàgines de successos
a una comèdia negra

L’estrena de L’ànima de la nit, so-
bre un noi que conviu amb la seva
mare morta, coincideix amb la des-
coberta d’un cas similar a Valèn-
cia. Blanca Bardagil dirigeix una
comèdia negra a la Sala Flyhard.

LAURA SERRA

BARCELONA. Una notícia de succes-
sos apareixia als diaris d’ahir: “Un
jove conviu amb el cadàver de la se-
va mare en un pis d’Aldaia”. Els
bombers van haver d’entrar pel
balcó de l’habitatge, alertats per la
mala olor, i van trobar el cos d’una
dona de 57 anys en estat de des-
composició. El mateix dia que es
feia aquest macabre descobriment
en un municipi de Valencià, a la
Sala FlyHard de Barcelona estre-
naven L’ànima de la nit, una obra
de Blanca Bardagil que converteix
en comèdia negra un cas molt si-
milar. Ja se sap que el teatre beu de
la realitat. Immediata. “M’havien
explicat el cas d’una persona que
havia estat cuidant la seva mare di-

versos dies sense ser conscient
que era un cadàver. No ho ente-
nia, que era morta. La història
em va impressionar molt. I pas-
sats els anys, vaig investigar i
vaig trobar que hi ha molts ca-
sos d’aquest estil”, diu l’autora i
directora.

A la primera escena de L’àni-
ma de la nit queda clara la situa-
ció i el problema: “La família ha
d’intentar fer adonar al germà
que la mare és morta sense que
el tanquin ni l’ingressin per ha-
ver tingut un cadàver a casa tres
setmanes. Les circumstàncies
de la mort no poden ser sospito-
ses”, explica la directora. Barda-
gil torna a la Sala Flyhard amb
una comèdia després d’haver-hi
debutat amb l’obra de ciència-
ficció Satisfaction.

L’ànima de la nit –en cartell
fins al 16 d’abril– és el projecte
de final de carrera de Bardagil
a l’Institut del Teatre: la
Flyhard s’està ocupant de treu-
re a la llum i foguejar talents
ocults. Els actors Montse Ber-
nad, Eva Pérez, Edu Gibert i
Alain Hernández interprerten
els germans i un cunyat
d’aquesta família disfuncional
i intrigant.e

Alain Hernández és el Dani, el fill
que viu amb la seva mare morta
tres setmanes. ROSER BLANCH

‘En la luna’

TEATRE LLIURE DE GRÀCIA

28 de març

JUAN CARLOS OLIVARES

Després de gaudir de la
nova proposta d’Alfredo
Sanzol, l’espectador es
pregunta què farien els
personatgesd’Enlaluna

sense el seu autor. Si es produís algu-
navegadalaclàssicaqüestiópirande-
llianaenunescenariseriaamblescri-
atures de Sanzol. Encara que sembli
que surtin d’un àlbum de fotos de fa-
mília són pura abstracció literària.
Els personatges de Sanzol respiren
mésqued’altresgràciesalesparaules
del seu creador. No només pel sentit
del que diuen, també pel ritme, el to
i els recursos que reprodueixen en-
cantats. Aporten carn a l’estil. In-
conscientsdeserrapsodesd’unsofis-
ticat poeta, tan empàtic com els Acci-
dents Polipoètics en els seus recitals.

Però, ¿a qui li importa la possible
orfandat dels personatges d’En la
luna? Aquest dubte existencial cal
relegar-lo a l’últim minut de l’últim
pensament abans d’agafar un son
plàcid. Primer cal celebrar l’habili-
tat de Sanzol per combinar tendre-
sa, memòria històrica i absurd. Una
escriptura que remet immediata-
ment al talent de Rafael Azcona per
inventar-se una realitat que només
sembla una fotografia quan en rea-
litat és un enginyós artifici pintat de

Crítica


