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De (re)visió obligada
CRÒNICA ‘No parlis amb estranys’ emociona a la Sala Petita

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

E
xercicis com el de No parlis 
amb estranys (fragments de 
memòria) són d’aquells que 
es mereixen l’aplaudiment 

rotund per la seva oportunitat, pel 
seu coratge, pel seu valor escènic i 
per l’entusiasme que hi han posat 
tots els seus responsables. Ni la reta-
llada del projecte T-6 per a nous au-
tors del Teatre Nacional de Catalu-
nya, a meitat de temporada, va inti-

midar la directora i dramaturga 
Helena Tornero i el seu equip. Va ser 
un nou esperó per construir un 
muntatge exemplar sobre la memò-
ria històrica del franquisme, sobre 
ferides que continuen sense cicatrit-
zar en nom d’una reconciliació que 
s’ha demostrat, segons Tornero i 
molts altres, com la coartada per als 
guanyadors de la guerra civil i els 
seus hereus.
 El que era, en principi, una dra-
matúrgia centrada en el terrible dra-

ma dels nens robats (la que dóna ori-
gen al títol de l’espectacle) va créi-
xer fins a convertir-se en un mosaic 
d’històries entrellaçades sobre els 
traumes, transmesos al llarg de di-
verses generacions, creats pel triomf 
dels colpistes. Aquest mosaic flueix 
amb força i tremenda emotivitat des 
que arrenca, encara que els especta-
dors més despistats puguin quedar 
sorpresos d’entrada per una narra-
tiva fragmentada. Però és una sen-
sació efímera perquè els nou relats 
s’acaben tancant d’una manera con-
tundent.

ORALITAT / Tornero planteja una posa-
da en escena que pot recordar els es-
quetxos brillants d’obres recents 
d’Alfredo Sanzol, i en la qual juga 
amb l’impacte d’un text magnífic en 
un muntatge en què abunda l’orali-
tat sense que el desenvolupament 
se’n ressenti gens. Amb pocs mitjans 
i molta valentia, i el suport d’un mu-
ral fotogràfic, porta el públic a aquell 
terreny emocional i reivindicatiu 
que no deixa indiferent ningú.
 La complicitat d’un repartiment 
formidable és una altra de les grans 
potes en què es recolza la força de 
No parlis amb estranys, amb els qua-
tre intèrprets habituals de l’equip 
T-6, amb la veterania d’Àngels Poch 
i Oriol Genís i la consolidada joven-
tut de David Vert i Òscar Castellví. 
Poch, per exemple, despatxa un mo-
nòleg extraordinari sobre una patè-
tica alcohòlica que hauria d’acabar 
amb el públic aplaudint davant la se-
va exhibició. I el Genís broda el psi-
quiatre franquista Vallejo-Nájera.
 Tornero hi ha incorporat una al-
tra actriu extraordinària com Mire-
ia Gubianas, capaç d’atraure totes 
les mirades amb a penes un gest. Nu-
ria Legarda, Olga Cercós i Maria Ca-
sellas completen amb nota màxima 
els intèrprets d’una obra condem-
nada a només 10 funcions d’exhi-
bició (s’acaba el dia 14) per proble-
mes pressupostaris. Vist el resultat, 
el greuge és encara més injust. H

33 Òscar Castellví i Àngels Poch, en aquesta obra sobre memòria històrica.
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COTXES VENDES
COMPRAMOS Su Vehiculo Al Contado www.ex-
pofiracatalunya.com

CLIO 1.5 Dci  5p, 85, Cv, D, 2008, 7.700€ 9 93
371 10 00 Grup Expofira

KANGOO 1.4 Dci Furgon, 70, Cv, D, 2008, 3.990€

9 93 371 10 00 Grup Expofira

LAGUNA Gran Tour 1.9 Dci, 120, Cv, D, 2005,
6.990€ 9 93 371 10 00 Grup Expofira

ALTRES OFERTES

COTXES COMPRES
NO BUSQUEM GANGUES. A l'acte i efectiu. Turis-
mes, 4x4, motos, furg., quads. Bruc 160, prop Dia-
gonal 9 670 539 999 i 670 537 777


