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 Els temps actuals tenen 
aquestes coses, benvolguts 

senadors. Coses com 
l’aclaparadora presència d’autors 
catalans a la cartellera. Sembla 
com si, de cop, haguéssim 
descobert que aquí s’escriu bon 
teatre. I només cal veure la 
bogeria que ha generat Litus, que 
ha generat la Flyhard, per 
entendre la dimensió de la cosa.

 Sergi Belbel, autor ell mateix, 
ha programat una temporada 

al TNC que, fa només cinc anyets, 
semblava impossible. Deu autors 
catalans, vuit dels quals ben vius i 
més aviat jovencells, estrenen o 
reposen obra. Vaja, per una 
temporada a la vida, el Teatre 
Nacional farà de teatre nacional, 
farà de Comédie Française, de 
National Theatre, els quals, per 
cert, programen ben pocs autors 
de fora. Només clàssics, estil 
Txékhov, Ibsen, etc., i algun 
blockbuster de grans dimensions.

 Un programador dels que 
manen em deia que, anys 

enrere, això no es podia fer. La 
cosa és, tanmateix, que no es 
volia fer. La majoria d’autors viuen 
dels encàrrecs dels teatres i si ara 
es demanen obres perquè saben 
que funcionaran, això es podria 
haver fet fa deu anys. O no és El 
mètode Grönholm l’èxit més gran 
del teatre de local dels últims 
anys?

  Ei, tot això no vol dir que a 
partir d’ara no veurem res del 

que es faci a fora. Volem Crimp, 
Butterworth, Von Mayenburg, 
Mayorga, Scimone, Pömmerat... 
Volem continuar atents al que 
passa a fora i exportar el millor, 
cosa que, tot sigui dit, no fem 
massa darrerement. No oblidem 
que del contacte amb l’altre, 
podrem ser millors, créixer.  

  I ara mateix tenim un deute 
pendent: que els grans 

directors d’aquí, de Calixto Bieito 
a Carlüs Padrissa, facin una obra 
de, per exemple, Guillem Clua. I 
això, Senat d’aquest humil poble 
en vies d’alliberament, només 
serà possible si un programador 
els ho demana. Qui és el valent 
que farà el primer pas? –Andreu 
Gomila
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Teatre Gaudí Barcelona. Fins al 
28 d’octubre
 
Tu digues que l’estimes, escrita i 
dirigida per Ivan Campillo, no 
enganya a ningú. Ens ho diu al 
inici una mena de presentador/
introductor de la funció: és un 
entreteniment sobre el tant 
explorat tema de les parelles. Una 
comèdia un xic esbojarrada amb 
uns personatges amb 
comportaments exagerats  molt 
ben dirigida per Campillo que 
aconsegueix el to adequat a la 
proposta. Una posada en escena 
imaginativa en la que, per 
exemple, podem veure una doble 
relació sexual “coreografia” amb 
un fragment de la Reina de la Nit 
de La flauta màgica de Mozart i 
que arrenca els aplaudiments del 
públic.

Tu digues que l’estimes parla de 
dues parelles i podríem pensar 
que parla de l’amor i el desamor, 
però en realitat el motor de la 
història i el que mou els 
personatges és el sexe. Anna 
(Laura Sancho) porta deu anys de 
matrimoni i necessita una 
aventura. Eva (Sílvia Forns) és a 
punt de casar-se amb el Santi (Ivan 
Campillo), un ciníc consumat. 

El tercer en discòrdia és Toni 
(Joan Sureda) un noi afavorit que 
treballa en un gimnàs. No és que la 
història sigui molt original, però 
hem de reconèixer que està ben 
lligada  i que el ritme de la funció 
enganxa l’espectador disposat a 
passar una bona estona. Bona 
feina dels intèrprets, dels quals 

destacaríem la histèrica núvia de 
Sílvia Forns i la gràcia de la 
casada frustrada de Laura 
Sancho. Només una petita pega, 
en certs moments de disbauxa els 
intèrprets criden massa. A la fi, 
una comèdia amb un bon embolic 
final que, com els deia al principi, 
no enganya. –Santi Fondevila  

Sala Àtrium.  
Fins al 14 d’octubre
 
El tub o tot és relatiu però les coses 
són com són és el llarg títol del 
monòleg de Tilda Espluga a la 
Sala Âtrium. Sempre que apareix 
el nom d’aquesta excel·lent actriu 
cal sentir un mínim de curiositat, 
encara que l’autor sigui l’aquí 
desconegut autor polonès 
Slawomir Mrozek–excepte per 
Quim Monzó– i la direcció 
d’escena sigui de la il·lustradora 
Carme Solé Vendrell, compartida 
amb Maria Espluga i Boris 
Daussà. Mrozek és un prolífic 
dramaturg, però en aquest 
espectacle s’ha optat per treballar 
amb un recull dels seus contes.

L’obra confirma que Espluga és 
una actriu que surt indemne de 
qualsevol proposta teatral. És una 
de solidesa granítica. Les seves 

interpretacions suporten 
qualsevol assalt, fins i tot una 
dramatúrgia que confon l’absurd 
amb el desconcert. Diuen els que 
escriuen sobre Mrozek que la seva 
visió de l’absurd no té el valor 
metafòric de Beckett o Ionesco. 
Només reflecteix la paradoxa 
quotidiana de l’individu immers 
en un règim (el comunista, 
essencialment) la lògica és aliena 
al sentit comú.

Però la direcció a tres d’El tub... 
prefereix l’abstracció i el sentit 
grotesc de Beckett i Ionesco. En 
aquest moment l’espectacle es fa 
innecessàriament abstrús, perd el 
seu humor, aquest punt d’estupor 
natural i primitiu de l’ésser humà 
corrent davant l’univers. Aquest 
to es percep correctament en els 
primers moments del monòleg per 
després ficar-se en camins cada 
vegada més transcendents que 
deformen l’autor. –Juan Carlos 
Olivares

El tub o tot és relatiu però les coses són com són

Tu digues que l’estimes

Artur Trias està superb en el paper de malalt.

Espluga sempre és una garantia.
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