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Teatre Lliure: Montjuïc  
Fins al 30 de desembre
 
“He escrit Aventura! per fer pujar 
dalt de l’escenari els fantasmes que 
em produeix aquesta crisis... El 
problema no és només econòmic. 
És sobre tot ètic-ideològic-polític. 
El problema és la pèrdua de 
sobirania, El segrest de la 
democràcia que estem vivint. La 
covardia  que s’està apoderant de 
nosaltres”. Tota una declaració 
d’intencions de l’autor i director 
Alfredo Sanzol per a la nova 
col·laboració amb la companyia 

catalana T de Teatre després de 
l’èxit de Delicades. I com es 
tradueix això a l’escenari, en una 
obra de teatre que, a més, com no 
podia ser d’altra manera, ha d’estar 
impregnada d’humor. Perquè les T 
de Teatre ens hi han acostumats.

Sanzol, aquest cop, no juga amb 
l’acumulació d’esquetxos en un 
context determinat, com feia a 
l’espectacle abans citat o en d’altres 
que porten la seva firma, sinó que 
es planteja una història amb un 
principi i un final i amb uns 
personatges fixos per a cada 
intèrpret. S’allunya, així mateix, 
dels trets autobiogràfics. Una 

història poblada, això sí, de 
microescenes  que ens porten  a 
Extremadura, Eivissa o a la Xina.

 L’argument és, o sembla, senzill, 
i sens dubte actual.  Sis socis d’una 
empresa, que no va malament però 
subsisteix sense més, es planteja 
acceptar l’oferta de compra d’un 
empresari xinès. L’espai escènic 
(Jordi Andújar), una gran oficina 
buida amb una taula i sis cadires, és 
una clara metàfora de la situació 
que vivim. On és l’activitat 
empresarial? On és la vida? Parets, 
només parets. 

Sanzol ha escrit una comèdia 
agredolça que respon als 
plantejaments de l’autor de deixar 
que el drama col·lectiu s’instal·li a 
l’atmosfera i es manifesti sense 
dramatitzar en els personatges. 
Una comèdia quasi realista d’uns 
perfils humans desconcertats, que 
és plantegen fugir de l’entorn, de 
casa nostra, sense saber molt bé on 
anar i que verbalitzen  les  idees 
sobre el nostre moment. Dintre 
d’aquest marc depressiu, l’autor 
introdueix hàbilment moments 
d’humor que surten tant de les 
actituds com de la manera de dir el 
text dels intèrprets, tots ells 
(Mamen Duch, Marta Pérez, Carme 
Pla, Albert Ribalta, Jordi Rico i 
Àgata Roca) magnífics, clavant 
cadascuna de les rèpliques i 
assumint les exigències de la 
posada en escena. Allò quotidià es 
dóna la mà amb la sorpresa en un 
text ple d’enginy que cal recomanar 
de totes totes, encara que sortim del 
teatre satisfets per haver-ne gaudit, 
però confrontant la ficció amb la 
realitat que ens espera darrere la 
porta del teatre. Què fer?, que diria 
Lenin.  –Santi Fondevila  

Teatre Lliure: Gràcia  
Fins al 16 de desembre
 
H elena, filla de déu i mortal. Nena 
segrestada i violada, adolescent 
sacrificada per interessos d’Estat, 
jove esposa forçada i 
menyspreada, bellesa mítica, 
amant pròfuga, estrangera 
temuda i vilipendiada, la triada 
com a crit de guerra, setge i 
conquesta. Una immortal 
secundària de la història. Miguel 
del Arco va voler convertir-la en 
protagonista perquè tenia al cap la 
veu, el cos i el talent de Carmen 
Machi. Un tant per cent important 
de la seva inspiració per a Juicio a 
una zorra. La resta és el filòsof  
Gòrgies, un mestre de la retòrica i 
el primer a voler rebatre en el seu 
Elogi a Helena la condemna 
universal d’aquesta dona.

Com més a prop està de les 

armes de Machi i més lluny dels 
recursos del filòsof  de l’antiguitat, 
més es gaudeix del monòleg. Del 
Arco s’embriaga amb una retòrica 
que en els seus moments de 
paroxisme es deixa portar per una 
onada d’amanerament, artificial 
recerca de la frase bella, de la 
imatge sublim. L’autor no controla 
l’efecte de les emocions. Funciona 
millor quan posa distància entre la 
dona i el seu destí.

També és en aquesta tessitura 
quan la Machi treu millor partit 
d’un personatge que es narcotitza 
per suportar la seva eterna 
decadència. Fràgil i fort, com una 
Anita Ekberg en el seu epíleg, 
l’actriu ofereix un recital del que 
s’anomena poder escènic. Ni una 
emoció queda per rastrejar i 
explotar, encara que sigui amb les 
escopinades –i no amb els crits 
tràgics– on deixa realment tocat 
l’espectador. –Juan Carlos 
Olivares

Club Capitol 
Sense data de comiat
 
Després de passar-m’ho pipa 
durant una hora i mitja al Capitol, 
només tinc una pregunta al cap: 
per què aquesta fantàstica 
comèdia de Jordi Silva ha trigat 
tant a tornar a la cartellera? 
Estrenada al 2007 dins el projecte 
T6 del TNC, torna cinc anys 
després al Capitol, amb un 
repartiment diferent, però amb la 
mateixa intemporalitat de les 
bones obres. Una comèdia d’amor 
força esbojarrada que ens parla de 
l’enamorament juvenil, dels 
condicionants de l’edat i dels tabús 

que ens autoimposem quan parlem 
de sexe.

Tot sembla fàcil: el Marc (Oriol 
Casals)  aconsegueix sortir amb la 
Marta (Clàudia Costas) després 
d’anys de perseguir-la. Viuen un 
temps junts fins que ella en troba 
un altre. Aleshores, apareix la 
Sílvia (Mercè Montalà), una 
madureta, rica i viuda. I fins aquí 
podem llegir... Tots tres actors 
aconsegueixen portar-nos al seu 
món, fer-nos capbussar en una 
història que només la mà mestra 
de Silva i la direcció d’Antonio 
Calvo converteixen en possible.  
L’edat els canvia, el temps els 
canvia, i Casals, Costas i Montalà, 
també, en una brillant construcció 
dels seus personatges.   –A.G.

Juicio a una zorra

La millor nit de la teva vida

Aventura!

Perfils humans insatisfets.

Allò quotidià  
es dóna la mà  
amb la sorpresa 
en un text ple 
d’enginy
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Per petar-se de riure.


