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Teatre Coordina  

Andreu Gomila

agomila@timeout.cat 
@andgomila

Amb el suport de Codorníu

01. 
L’ORFE DEL CLAN  

DELS ZHAO

Recital interpretatiu de Derqui i 

Manrique, amb el despertar de 

Borja Espinosa, i Broggi més a 

prop de Peter Brook que mai. No 

cal dir res més.  Teatre Romea. 

De dimarts a diumenge

02. 
LLIBERT

Si voleu saber què és la catarsi, 

heu d’anar a veure aquesta 

obra de Gemma Brió i Norbert 

Martínez. Tan dura com directa. 

Brechtiana i amb molta veritat 

al darrere.  Biblioteca de 

Catalunya. De dc. a dg.

03. 
LA POLS

Llàtzer Garcia i la companyia 

Arcàdia es graduen amb aquesta 

història familiar d’aire nord-

americà.  Sala Flyhard  

De dijous a dilluns

04. 
SECCIÓ IRREGULAR

Luz Broto, Evol i Amaranta Velarde 

ens demostren que les arts 

escèniques no són només obres 

de sofà.  Mercat de les Flors. 

Divendres 25

05. 
GUST DE CENDRA

No l’hem vist encara, el muntatge 

de la Muntaner, però Guillem 

Clua és un valor segur.  Sala 

Muntaner. De dc. a dg.

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila

rada!

Si hi ha un dramaturg que ha 

retratat amb passió, destresa i 

encert la generació que li ha 

tocat és Marta Buchaca. A Litus, 

la seva anterior obra –brillant, 

un clàssic contemporani–, 

s’atansava a la que es trobava 

al voltant dels 30, així com va fer 

Iván Morales a Sé de un lugar. 

Ara, amb 35 anys, comença a 

sentir l’alè dels 40 al clatell, i ha 

escrit Losers. 

Si a Litus eren un grup 

d’amics que miraven 

de pair la mort d’un membre de 

la colla, ara estem davant d’una 

parella, de la qual en viurem 

l’enamorament i el primer any 

de relació. Són el Manel (Jordi 

Díaz), 40 acabats de fer, 

garrepa, sensible i fan dels 

llibres d’autoajuda; i la Sandra 

(Alba Florejachs), 35 anys, 

maniàtica, pel·liculera i 

apassionada. “Són dos éssers 

que són incapaços de 

relacionar-se, tímids”, matisa 

Buchaca, que també dirigeix el 

muntatge. Per ella, tots dos són 

dos arquetips de la seva 

generació.

Som uns losers?, li 

preguntem. “Sí”, respon, sense 

cap senyal d’incertesa. “Ens 

han criat amb uns valors, el de 

tenir una casa, un cotxe, fills, 

que als 40 anys hauríem d’haver 

assolit, quan el que passa ara és 

que trobes gent de 40 que ha de 

compartir pis, gent que té una 

bona feina, està sola i no pot 

pagar-se un pis –afegeix–. Hem 

anat a pitjor: de petita em deien 

que als 40 ho hauria de tenir tot 

solucionat, i no és així”, rebla.

Buchaca posa èmfasi en què 

“l’important és com et sents, no 

el que tens”. I si Litus tenia un 

aire amargant, a Losers s’ho ha 

mirat tot des d’un altre punt de 

vista. “Aquí tot és més positiu: 

hi ha, malgrat tot, unes ganes 

boges de tirar endavant, de 

sortir-se’n, i la certesa que la 

felicitat depèn només de tu”, 

remata. Una comèdia romàntica 

que prendrà el relleu del gran 

èxit de la temporada, El crèdit, a 

la mateixa sala, La Villarroel, 

també nascuda al Torneig de 

Dramatúrgia Catalana de 

Temporada Alta. I que farà que 

la gent de 30 i 40 s’hi vegi.

Losers s’instal·la a La 

Villarroel a partir del dv. 25.

Després de ‘Litus’
Marta Buchaca retrata la generació que frega els 40 a través  
de ‘Losers’, una comèdia romàntica. Per Andreu Gomila

Em deien que 
als 40 ho hauria 
de tenir tot 
solucionat, i 
hem anat a pitjor
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