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Una parella en erupció 
3‘Solfatara’ agita la Beckett després de triomfar a Birmingham i Kosovo

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

S’
han estrenat a casa,  a 
la Sala Beckett, des-
prés del fort impacte 
en el Be Festival de Bir-

mingham l’estiu passat, on es van 
emportar el primer premi del Jurat i 
el del Públic amb Solfatara, una ima-
ginativa i fresca exploració de la vi-
da en parella i els seus abismes. Un 
brillant i enginyós joc teatral. Són 
Albert Pérez Hidalgo, Mònica Almi-
rall i Miquel Segovia, tres joves sor-
gits de l’Institut del Teatre que van 
unir talent per crear el 2008 la com-
panyia Atresbandes. A tres bandes 
ho fan tot: dramatúrgia, direcció i 
interpretació.
 «El dia que vaig néixer la meva ma-
re va donar a llum bessons: jo i la me-
va por». Així comença la peripècia 
d’una jornada molt particular d’una 
parella (Almirall i Segovia). Un dinar, 
un sopar amb convidats, un dinar, 
i un conflicte latent que esclata so-
bre la taula: ja no tenen res més a dir-
se. Però no estan sols: un encaputxat 
en bata i calçotets (Pérez) irromp im-
pertinent per desemmascarar les se-
ves pors i pensaments. Els mareja, en 
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un hilarant joc escènic, perquè s’es-
cupin les veritats. Perquè aboquin, 
com si fossin volcans, tota la lava que 
porten a dins. Començant pel pastís 
de pasta de full que el Miquel detes-
ta. «Destapa els temors que la parella 
amaga sota l’alfombra, personifica 
les seves pors, la consciència. Els sac-
seja perquè deixin el seu immobilis-
me i afrontin la seva crisi», explica Pé-
rez d’un personatge que es fica el pú-
blic a la butxaca. 
 
COMÈDIA I DRAMA / El poètic títol, ex-
tret de l’obra Fragments d’un discurs 
amorós, de Roland Barthes, designa 
les obertures per on surten, en terres 
volcàniques, els vapors sulfurosos. 
«La vida demoníaca d’un enamorat 
és com la superfície d’una solfatara. 
Les bombolles desesperació, gelosia, de-
sig... fan ¡plop! l’una darrere l’altra», 
va escriure l’autor francès que va 
inspirar,  juntament amb Anatomia 
de la por, de José Antonio de Marina, 
el col·lectiu. 
 No era la seva intenció concebre 
una comèdia, però el divertit contra-
punt d’aquest «terrorista» dels afec-
tes desferma les rialles a la platea, 
especialment a l’inici. «La gent riu 
molt però també hi ha drama», co-
incideix el trio, que després del seu 
èxit –amb una versió més curta– a 
Birmingham, es va presentar al fes-
tival Skena Up de Kosovo, on també 
van ser premiats. El repte ara és tri-
omfar a casa. Ja ho van fer dimecres 
passat, amb el reconeixement de la 
platea de la Beckett en el seu aplau-
dit debut. H33 Albert Pérez Hidalgo i Mònica Almirall, a ‘Solfatara’.
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