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Esteu avisats: l’obra Només un 
anunci, la nova estrena de la 
Sala FlyHard és carn de gran 
èxit. És d’Alberto Ramos i la 
dirigeix Carles Mallol, amb 
Alicia Puertas, Joan Sureda, 
Marta Corral i Roger Cantos en 
el repartiment. Va d’un grup de 
persones corrents que 
participen en un experiment 
publicitari, un focus group. En 
parlem amb Ramos, talent 
emergent de l’autoria local.
 
L’obra fa pensar en El mètode 
Grönholm, tant en el caire de 
denúncia, com en la 
manipulació que pateixen els 
personatges. 
Em fa vergona reconèixer-ho: no 
he vist El mètode Grönholm. 
L’he llegida i puc dir que 
m’encanta. També he vist la 
pel·lícula, però quan va estar en 
cartell no la vaig veure. Suposo 
que és una influència 
inconscient. 
Quins altres referents tens?
N’hi ha un de molt clar: Dotze 
homes sense pietat, de Sidney 
Lumet. Surt citada a l’obra. 
També he vist la versió que se’n 
va fer al programa Estudio 1 de 
TVE. Hi ha un personatge, com a 
la pel·lícula, que té molt 
idealitzat, en aquest cas, els 
focus groups. També he de citar 
un episodi de la sèrie Frazier, on 
trobem un focus group que 
analitza el programa de ràdio 
del protagonista.
Has participat mai en un focus 
group?

Els he vist des de fora. Treballo 
en publicitat i els he vist des de 
l’altra banda del mirall. De fet, 
vaig tenir la idea d’escriure 
l’obra mentre en veia un.
Què busquen els personatges 
de la teva obra?
Busquen ser acceptats, que la 
gent aprovi la seva manera de 
ser. Volen ser estimats. I això ho 
veien en el Berni (Roger Cantos) 
que té un gran afany de 
protagonisme.
Els teus personatges accepten 
les normes estrictes del joc, 
però mica en mica les van 
trencant.
Necessitava unes regles 
específiques perquè la història 
se sostingués. Una història tan 
superficial com un grup de gent 
que ha d’emetre el seu 
veredicte sobre un anunci 
d’aigua. 
Com arribes a la FlyHard?
Fa dos anys vaig fer una lectura 
de l’obra i Jordi Casanovas, que 
aleshores n’era el director, em 
va donar consells per 
reescriure-la. La vaig penjar al 
web i Cantos la va llegir i li va 
agradar. Va buscar el Carles 
perquè la dirigís i aquí estem. 
Què és una comèdia, per tu? 
És una manera de veure el món, 
de tractar certs temes des 
d’una distància que et permet 
desdramatitzar la vida. És una 
manera d’explicar històries per 
intentar fer riure. Una màscara, 
una coartada, per ficar-te en 
temes gruixuts que d’una altra 
manera no seria tan fàcil 
abordar-los. –A. Gomila
      
NOMÉS UN ANUNCI
Sala FlyHard.  
Fins al 17 de febrer

Què, és bona l’aigua?

 Qui coi és 
Alberto Ramos

Teatre Akadèmia 
Fins al 16 de febrer
 
Què li queda a un personatge 
quan la seva cara no es correspon 
al que diu? Què li passa a un 
immigrant que  té un mal de 
queixal insuportable a Occident, 
sense papers, sense família, sense 
res? Després de sortir de veure 
l’obra del dramaturg alemany 
Roland Schimmelpfennig intuïm 
una resposta que ens remou els 
budells fins que arribem a casa, 
perquè hem assistit a un brillant 
exercici formal amb un tema 
dramàtic de fons. 

L’obra ens parla de la 
immigració il·legal a través d’un 
cas que veiem davant dels nostres 
ulls, un jove xinès a qui diuen 
Esquitx. I tracta alhora el mateix 

tema a través de la faula de la 
formiga i la cigala, amb l’una 
convertida en proxeneta i l’altra 
esdevinguda puta low cost.

Moisès Maicas dirigeix cinc 
actors (Oriol Casals, Òscar 
Molina, Mingo Ràfols, Bàrbara 
Roig i Clara del Ruste) que fan el 
que no semblen i creen fins a set 
espais diferents només amb el seu 
cos. Copsem la cuina del 
restaurant vietnamita, xinès i 
tailandès El Drac d’Or, el 
menjador, el súper del costat, i 
diferents pisos de l’edifici que 
alberga el local que dóna títol a la 
peça. Els occidentals expressen el 
seus desitjos. Els immigrants 
resolen els problemes immediats i 
no miren enrere, a l’espera d’un 
destí fatal. Els uns són els altres. 
Els altres, els uns. Però resta el 
relat, la història, el desenllaç del 
qual és brutal.  –A. Gomila

Teatre Gaudí 
Fins al 16 de març
 
A l’estrena de La gran duquessa 
de Gerolstein van acudir tsars, 
emperadors, reis, maharahàs i 
sultans. Tots a París per assistir a 
les celebracions de l’Exposició 
Universal de 1867. Tots al teatre 
per aplaudir una farsa 
antimilitarista de Jacques 
Offenbach. Música lleugera per a 
un llibret potser no tan innocent: 
tres anys més tard esclata la 
guerra francoprussiana i 
l’opereta bufa és prohibida.

El treball de la jove Companyia 
Bratislava (quatre intèrprets i un 
pianista) és una reducció radical 
d’una obra que se sol veure en 
escenaris majestuosos com el 
Châtelet de París. Ajustat a les 
seves magres possibilitats de 

producció, el muntatge que han 
estrenat al Gaudí és, a canvi, una 
festa d’enginy, diversió i vitalitat 
escènica. La seva energia burleta i 
clownesca recorda l’exhibida en 
els seus inicis per Comediants, 
Dagoll Dagom, fins i tot al Lliure 
de La bella Helena. Gran treball de 
mímica, excel·lent coreografia de 
Jordi Ribot Thunnissen, i una 
desinhibició interpretativa que 
transforma una opereta de la 
Belle Époque en un còmic 
underground.

Una versió que agradarà els 
que coneixen la història de la 
insaciable tsarina Caterina la 
Gran (que ascendia els seus 
soldats pels seus serveis 
horitzontals), els que consideren 
Sopa de Ganso dels germans 
Marx una obra mestra. Per a tots i 
cada un hi ha un moment 
d’homenatge, picada d’ullet i 
diversió. –Juan Carlos Olivares

El drac d’or

La Gran Duquesa...

Ja teníem ganes de Schimmelpfennig.


