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Teatre Lliure: Montjuïc. Fins al 

18 de novembre

Avís a l’espectador. Si en el seu dia 
va veure Non solum i va gaudir 
amb Sergi López i el seu fenomenal 
registre de personatges, 
onomatopeies... no pensi que la 
nova producció de l’actor que es 
presenta al Teatre  Lliure té res  a 
veure amb aquell. Res de res. Bé, sí, 
només una cosa, que l’únic que 
parla és ell, encara que a l’escenari 
hi hagi un altre actor.

Dit això, podem recordar que 
López i Jorge Picó van estrenar 

aquest espectacle al festival 
Temporada Alta del 2011 amb 
magres resultats. D’aquí que 
decidissin treballar un mica més la 
creació. I és cert que ara Livingstone 
està més ben travat i té una certa 
lògica dramatúrgica, però no ha 
superat l’autèntic problema: què 
explicar i com explicar-ho.  El que 
és prou prim però té la seva gràcia i 
apunta alguns temes com la relació 
dels éssers humans amb la natura i 
els animals.

 López és un noi que decideix 
deixar la casa familiar per buscar. 
Buscar, què? El que sigui, perquè 
ho ha fet des que era un infant. A 

on? El noi vol anar a la selva com un 
nou Livinsgtone sense saber què hi 
pot trobar. A la i , una metàfora de 
la mateixa creació teatral quan 
comença, com és el cas, del no-res, 
d’una idea i durant els assaigs es va 
caminant tot cercant l’obra. El jove 
marxa i vet aquí que es  troba un 
cérvol que juga al tennis. Ja tenim, 
doncs, justii cat el títol.

 30/40 Livinsgtone és un 
monòleg, però el centre de la creació 
gira al voltant de la relació entre 
l’actor i el simpàtic cérvol de Picó. 
Un text sense gaire interès, adornat 
amb un milió de gestos, corredisses  
i postures de López, encaparrat des 
de l’inici amb una actitud d’ingènua 
infantilitat amb una veu 
acriaturada que no ajuda. Sembla 
que l’actor dóna per fet la 
complicitat amb el públic i la 
ei càcia de la  seva faceta còmica, 
que, en realitat,  funciona només 
ocasionalment. Curiosament, quan 
canvia de veu i d’actitud, és quan 
millor ens arriba la seva indubtable 
capacitat actoral. Per exemple, 
quan, assegut a la senyorial butaca 
del seu pare, se’n fot del Village del 
Trofeu Godó (no el cita, però no hi 
ha dubte) a on tot és més important 
que no pas el joc esportiu que es 
produeix a les pistes. Aquí sorgeix 
el millor López. Però són pocs 
moments per a una obra, que li 
sobra un mínim de mitja hora i, 
potser, una mirada externa. Vull dir 
una direcció que tregui tot el que és 
reiteratiu i, per tant, innecessari.  
L’espai escènic, un gran prat verd, i 
la il·luminació són molt encertats i 
un valor d’aquesta proposta de la 
qual, penso, només en poden 
gaudir els fans irredempts de 
l’actor.  –Santi Fondevila  

Teatre Goya Codorniu. Fins al 25 

de novembre

Una bona comèdia és ritme, 
diàlegs brillants i un factor X que 
desencadena el caos. Tot això es 
troba a El nom de Matthieu 
Delaporte i Alexandre de la 
Patellière. Jordi Galceran i Joel 
Joan s’han unit per versionar i 
dirigir l’ei caç versió estrenada al 
Teatre Goya Codorniu. L’obra no 
revoluciona el gènere però és més 
honesta que els textos de Yasmina 
Reza. Com a Un déu salvatge, els 
nens –per ser especíi cs, els i lls–
serveixen d’excusa per entrar en 
una espiral de sinceritat (de 
pensament, paraula i acció) 
d’imprevisibles conseqüències.

Una broma condueix a un 
malentès que porta a una 
confessió que provoca la caiguda 
de les muralles de Jericó: el 

civilitzat pacte de mentides que 
permet que es mantinguin sense 
grans danys les relacions de 
parella, família o amistat. En pocs 
minuts tota aquesta hipòcrita 
estructura cau, acompanyada per 
l’estrèpit de les rialles.

El trio d’actors està d’excel·lent: 
Joel Joan molt i cat en el seu paper 
de narcisista incorregible; Xavi 
Mira molt còmode en el 
personatge d’esquerrà de saló i 
espòs de vella escola; Lluís 
Villanueva molt convincent en el 
seu rol de l’ambigu amic que 
guarda els secrets equivocats. El 
duo d’actrius potser no estigui a la 
mateixa altura però compleixen 
perfectament amb la seva comesa: 
Mireia Piferrer correcta en el seu 
breu paper de pija consentida i 
l’abnegada Sandra Monclús es 
guarda un as a la màniga en el 
tram i nal d’aquesta excel·lent 
comèdia amb el tresillo apallissat. 
–Juan Carlos Olivares

Teatre Gaudí. Fins al 2 de 

desembre

Passar de la vida “lenta” d’una 
parella que viu en ella mateixa, 
sola i amb ganes de viure, a la 
velocitat vertiginosa de la 
formació d’una família pot ser un 
tràngol. Sol ser un tràngol. I 
explicar-ho de manera honesta i 
ràpida, també. Aquesta és la virtut 
de La nostra Champions 
particular, que en una hora justa i 
amb una gran imaginació escènica 
et capbussa en l’univers de l’Aina i 
en Bernat com si estiguessis 
escoltant la història vital dels teus 
veïns que no coneixes, i que acabes 
descobrint bocabadat. 

L’obra de Cristina Clemente, 
interpretada amb frescor i 
solvència per Santi Ricart i Alícia 
Puertas, ens posa davant una 
parella que gaudeix de la vida en 
parella. Ell treballa feliç a la seva 
botiga. Ella canta feliç en una 
orquestra. Són uns bojos dels 
esports. Però un dia, pressionats 
per l’entorn, decideixen tenir un 
i ll. Després en tindran més, 
perquè la nena no estigui sola. 
I més tard ‘tindran’ els avis. 
Sobreviuran als canvis 
socials més bèsties 

–independència, privatització 
total, invasió xinesa, etc.– sense 
immutar-se, només amb la família 
al cap. Intentaran ser feliços i 
sovint se’n sortiran. Com la 
majoria de la gent. 

Un bon esbós de la vida i una 
bona comèdia, de diàlegs ràpids i 
precisos, que si peca d’alguna cosa 
és de condensació. I que si no té 
més virtuts que allò tan clàssic de 
la literatura naturalista de posar el 
mirall és perquè l’autora així ho 
vol. Tanmateix, és un bon retrat 
generacional, la sèrie B del Litus de 

Marta 
Buchaca.  
–A.G.

El nom

La nostra Champions particular

30/40 Livingstone

Un noi que vol fugir i un cérvol que no parla, esclar.

Una obra de teatre 
de la qual només 
en gaudiran els 
fans irredempts de 
Sergi López
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