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Teatre

Almeria Teatre. Sense data de 
comiat
 
Quan les paraules adequades no 
es presenten en el moment 
necessari sempre queda el 
salvavides d’una afegitó. Com dir-
ho? és una frase útil perquè el 
cervell col·lapsat –per cansament, 
angoixa, dolor, por o desig– 
guanyi unes mil·lèsimes de temps 
per rastrejar el seu fons de 
paraules i continuar. Com dir-ho? 
també és el títol de l’última obra 
de Josep Maria Benet i Jornet. La 
que tanca una trilogia de peces de 
cambra per a dos intèrprets. Qui 
abusa de l’afegitó és un domador i 
conreador de paraules (un 
escriptor i professor) enfrontat a 
una situació estressant 

compartida amb una alumna 
avantatjada. Algú acostumat a 
sumar paraules fins a fer aflorar 
un riu de pensaments, emocions i 
accions en la ficció, es queda 
encallat quan la marea de la 
realitat l’arrasa.

Interessant paradoxa en una 
obra que busca recolzar-se en el 
misteri. Un home irromp del 
no-res en l’espai privat d’una jove, 
disposat a qualsevol preu a 
pronunciar un missatge que fins 

al final no es verbalitza. Per 
postposar la conclusió l’autor 
construeix un laberint ple de 
recorreguts sense sortida. Falses 
conclusions perquè el públic es 
distregui i no s’adoni de l’escassa 
teatralitat de la proposta. Un 
artifici –ben escrit, evidentment– 
personificat en el personatge 
femení. Existeix només per 
impedir que el missatge sigui 
pronunciat i l’obra acabi. Un dic 
humà de divagacions 
egocèntriques que la fan força 
antipàtica. Filibusterisme 
dramàtic que l’autor fa servir per 
escampar pistes falses i 
reflexions autèntiques. Un joc 
premeditat de malentesos que 
condueixen a confessions 
forçades.

Les obres de Benet i Jornet no 
poden tenir misteri, en tot cas 
poden tenir secret. El mutisme del 
professor condueix cap a una 
declaració tràgica. No pot ser 
d’altra manera si es coneixen les 
obsessions de l’autor. Que la 
revelació es postergui durant un 
temps determinat només depèn 
en aquest text de l’expressa 
voluntat de l’autor, no del 
desenvolupament natural de la 
història. Xavier Albertí –que ja 
s’havia enfrontat amb èxit a les 
dues anteriors peces– utilitza la 
indefugible proximitat entre els 
intèrprets i el públic per crear un 
mínim de complicitat. També 
ajuda, i molt, la convicció –en la 
seva ofegada catàstrofe– que 
ofereix la interpretació de Jordi 
Boixaderas, i la seguretat d’una 
debutant, Claudia Benito, encara 
que una mica sobrepassada 
d’ansietat i injustificada 
violència. –Juan Carlos Olivares

Teatre Lliure: Montjuïc. Fins al 
17 de març
 
La vida es sueño és un text 
deliciós que no ens cansem mai 
d’escoltar, sempre que estigui ben 
dit, esclar. La proposta de la 
Compañia Nacional de Teatro 
Clásico que dirigeix Helena 
Pimenta és, si em permeten el joc 
de paraules, força clàssica, vull 
dir convencional, amb una 
escenografia corpòria correcta i 
funcional i, per tant, basada en la 
interpretació. I aquesta és 
irregular. De fet, si no fos pel 
sensacional Segismundo de 
Blanca Portillo la funció, almenys 
la de l’estrena (ja se sap que cada 
funció és diferent) no aixecaria 
cap. Bàsicament és una qüestió 
d’energia. Sembla que ella la 
tingui tota i la resta visqui en la 
inanitat.  L’actriu fa seu 
Segismundo i ens endinsa en el 
seu drama personal captivant 

tant amb la gestualitat com amb 
la intenció i claredat  de les 
paraules. El seu lament per no 
saber què ha fet per estar 
engarjolat, la seva cara més 
bèstia quan “somnia”. El dubte 
entre el somni i la realitat. Un 
plaer. En conseqüència, la funció 
davalla i perd intensitat quan ella 
no hi és. El  Clarín de David 
Lorente  té la gràcia necessària i 
Fernando Sansegundo composa 
un Clotaldo prou creïble.  Al 
Basilio de Joaquín Notario és 
correcte però li falta personalitat, 
alguna cosa que el faci diferent 
d’altres Basilios. En canvi 
l’Astolfo de Rafa Castejón és tou, 
encarcarat, i la Rosaura de Marta 
Poveda va de menys a més. De fet, 
a la primera escena no s’entenia 
gaire bé res del que deia. 
Especialment molest i 
dramàticament inútil, el 
subratllat musical sobre alguns 
dels monòlegs. Com si el text no 
tingués ja la música posada en el 
vers. –Santi Fondevila

Sala Beckett. Fins al 31 de març
 
El cicle dramàtic de Gospodin 
comença amb la tragèdia de 
perdre la seva llama domesticada 
(mascota i modus vivendi) i acaba 
amb la felicitat de sentir-se lliure 
en una presó. Pel camí ha perdut 
propietats, família, xicota, amics, 
i ha trobat el que no vol: ofertes de 
treball i molts diners. No exhibeix 
etiquetes, però s’ha pres al peu de 
la lletra el lema hippie “parin el 
món, que baixo”. Com que 
Gospodin és una criatura de 
Philipp Löhle, un dramaturg 
alemany, la seva opció de vida té 
una irritant radicalitat. Un 
primitivista com li agradaria a 
Rousseau però matisat per la 
tossuderia germànica. Una 
comèdia filosòfica 
protagonitzada per un 
“torracollons”. ¿Humor i 
reflexió?: una dificultat afegida 
no resolta pels nostres creadors 
locals. Aquí costa trobar el to 
adequat quan el riure sorgeix del 
pensament. 

La proposta de Moisès Maicas 
aconsegueix entretenir, però no 
tanca el dubte que podria ser més 

incisiva, més misantropa. 
Divertir sent més antipàtica. Els 
personatges no deixen de tenir un 
punt entranyable que potser no 
els convé del tot. Gospodin encara 
pot conservar una mica 
d’innocència, però la resta 
d’éssers humans que troba en la 
seva campanya antisistema són 
una autèntica colla de cínics. Un 
perfil molt suavitzat en el 
muntatge de la Sala Beckett 
d’Àlies Gospodin. Mireia Aixalà, 
Pau Sastre i Jacob Torres 
(Gospodin) compleixen amb les 
indicacions de la direcció. Estan 
bé, però com tota la funció, 
podrien estar millor. –J.C.O.

La vida es sueño

Àlies Gospodin

Com dir-ho?

La convicció de Jordi Boixaderas ajuda.
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Benet i Jornet 
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Podrien estar millor.


