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Granollers acull ‘Les germanes’, una comèdia plena de vida i autenticitat

Una muntanya russa d’emocions
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L’obra posa en escena les diferències entre tres germanes que es retroben un any després de la mort del seu pare

Granollers

Pep Barbany

Vida i mort. Somriures i 
plors. Un fragment de la vida 
de tres germanes que, essent 
una muntanya russa d’emoci-
ons, respira una autenticitat, 
una veritat gens habitual 
dalt d’un escenari. Germanes, 

de Carol Lopez, ha aconse-
guit aquesta temporada un 
merescudíssim èxit de públic 
i crítica, i ara ha arribat a 
Granollers. Un gran encert 
en la programació del Teatre 
Auditori que hauria meres-
cut un horari millor.

Explicar que aquesta comè-
dia intel·ligent, vivíssima i 

de ritme trepidant comença 
i acaba amb el negre de la 
mort i l’enterrament no 
espatllarà la funció als qui 
encara no l’hagin vist. Carol 
López, autora i directora, ha 
agafat la primera frase (“Fa 
un any que va morir el pare”) 
i part del nom de Les tres 
germanes de Txékhov, però 

del clàssic del dramaturg rus 
només en resta una estruc-
tura tan complexa en el fons 
com natural i àgil en el des-
envolupament.

Inès, Irene i Ivonne són 
tres germanes retrobades 
de nou a la casa familiar 
un any després de la mort 
del pare. Inès, la germana 

gran (impressionant Maria 
Lanau), és la pija, i passa 
de proclamar amb sarcas-
me la seva falsa seguretat 
en si mateixa a deambular 
depressiva com un zombi 
(impagable l’escena en què 
aconsegueix que tota la famí-
lia, talment com un exèrcit 
disciplinat en una cadena 
de muntatge, prepari un 
gaspatxo). Irene (dolçament 
dèbil Montse Germán) és la 
mitjana, mare soltera que 
intenta refer la seva vida al 
costat d’Àlex (Paul Berron-
do), al·lucinat davant l’esper-
pèntica família. Finalment 
Aina Clotet (cada cop millor 
actriu, més fresca i creïble) 
és Ivonne, l’eixelebrada ger-
mana petita, deliciosament 
promíscua. Al capdavant, la 
mare, Isabel, que continua 
parlant amb el marit difunt, 
però entre Martini i Mar-
tini es sent de nou lliure i 
capaç de reinventar la seva 
vida més enllà de la família. 
Amparo Fernández, esplèn-
dida, crea un personatge 
entranyable, i protagonitza 
un dels moments culminants 
entonant un Non, je ne regret-
te rien que més enllà d’evo-
car Edith Piaff, esdevé un 
emocionat cant de llibertat 
femenina. 

Música, flashbacks, projec-
cions, sorpreses contínues 
i un ritme impressionant 
configuren una combinació 
genial de comèdia i drama, 
emocionant, que aconsegueix 
traspassar tots els porus de 
l’emoció més autèntica i que 
és ja una obra imprescindi-
ble. Impressionant.

El Teatre Auditori acull dues representacions de ‘El llibertí’, dirigida per Bozzo

El desig s’explica amb filosofia
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Ramon Madaula i Montse Guallar protagonitzen una obra amb uns diàleg vius que provoquen riures entre el públic

Granollers
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En teatre hi ha textos que 
són un regal, tant per als 
actors i el director com per al 
públic. I això Ramon Madau-
la va tenir-ho molt clar quan 
va adquirir els drets d’El lli-
bertí per fer-ne la versió tea-
tral que, després d’una llarga 
temporada d’èxit a Barcelona 
ha arribat ara a Granollers de 
gira pel país.

Què tenen a veure un 
activitat tan intel·lectual 
com la redacció de l’Enci-
clopèdia i l’eterna lluita de 
sexes? El brillant text d’Eric-
Emmanuel Schmitt és una 
barreja perfecta de cultura 
i entreteniment, de diàlegs 
intel·ligents i diversió picant, 
d’intel·ligència i desig. 
Demostra que les reflexions 
filosòfiques no entren en 
contradicció amb els plaers 
carnals. Madaula és Diderot 
(el que va escriure l’Enciclo-
pèdia amb D’Alembert), un 

tora que s’ha proposat des-
pullar, literalment, el filòsof. 
No és necessari revelar aquí 
els embolics en què es veurà 
implicat Diderot. Només 
cal escoltar amb atenció les 
rebuscades i contradictòries 
justificacions i reflexions 
que el filòsof fa per explicar, 
una vegada i una altra, el seu 
irrefrenable desig sexual, la 
seva imparable atracció per 
les dones.

Sense desmerèixer els 
altres, El llibertí dirigit per 
Josep Lluís Bozzo té com a 
absoluts amos de l’escena 
Madaula i Montse Guallar 
(que substitueix Laura 
Conejero), molt encertats. 
L’escenografia, adequada 
i preciosa sense arribar a 
carregar, és també correcta. 
Però el que destaca és sobre-
tot el text d’Schmitt. Així 
doncs, la ràpida connexió 
de les divertides reflexions 
sobre l’amor i el desig provo-
ca riures de satisfacció a la 
platea, encara que al Teatre 
Auditori de Granollers, amb 
un públic sempre massa dis-
cret i poc efusiu, ha aixecat 
menys aplaudiments i tími-
des rialles. El llibertí té tants 
encerts que és molt difícil no 
passar molt bona estona.

filòsof i intel·lectual amb 
una irrefrenable passió per 
les dones... També per la 
seva. Mentre els editors de 
l’Enciclopèdia li reclamen 

insistentment l’article sobre 
la “moral”  Diderot intenta 
sortir-se’n com pot amb qua-
tre dones que, entrant i sor-
tint del despatx del seu amic, 

el baró d’Holbach, o volen 
ensarronar-lo o volen seduir-
lo. Entre totes, destaca una 
Madame Therbouche, una 
enigmàtica i seductora pin-


