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“Poso a Déu per testimoni
que mai més tornaré a
passa gana”, diu el perso-
natge de Scarlett a la pel·lí-
cula Allò que el vent s’en-
dugué. Alba Florejachs és,
des d’avui, Sandra, una fi-
lla que no ha aconseguit
mai que la mare cregui en
ella. Ara fa cinc anys de la
mort de la mare i ha deci-
dit que ha de donar de bai-
xa el seu mòbil. Fa un any
que ja no rep trucades. Ca-
sualitat, o no, l’atén en Ma-
nel, un altre fill que voreja
els 40 anys i que rep la in-
sistència de la mare per
triomfar. Ells no ho saben
però en aquella conversa
descobriran que són
amants de les pel·lícules
antigues i s’enamoraran.
Marta Buchaca va quedar
finalista en la segona edi-
ció del Concurs de Drama-
túrgia Catalana de Tempo-
rada Alta (2012) amb Lo-
sers. Avui l’estrena a la sa-
la Villarroel, substituint
l’èxit de la temporada, El
crèdit, que, precisament,
va ser el guanyador de la
primera edició del concurs

i que ja té garantida la se-
gona temporada.

És la primera producció
que presenta Tania Bren-
lle com a nova directora
artística de la Villarroel,
que ja havia col·laborat
amb els anteriors direc-
tors des del programa Fo-
cus. El títol demostra que
manté la continuïtat de la
sala: dramatúrgia catala-

na contemporània. Bren-
lle no descarta també in-
cloure funcions de segon
horari, sempre que l’esce-
nari i la durada de l’espec-
tacle ho permetin i que
compti amb propostes in-
teressants. La Villarroel
descarta presentar espec-
tacles a la italiana i, per ai-
xò, es veurà Losers a dues
bandes.

Buchaca ja havia treba-
llat amb un títol que va sor-

prendre la mateixa em-
presa, una obra escrita a
vuit mans per autores ti-
tulada L’any que ve serà
millor (2011). Va ser l’es-
pectacle que va catapultar
Florejachs a l’èxit. En can-
vi, Jordi Díaz debuta en un
espectacle que, a diferèn-
cia de tot el que ha fet fins
ara (El mètode Grönholm,
Pel davant i pel darre-
re...), només compta amb
dos actors i exigeix un tre-
ball rigorós.

El guió, escrit l’estiu del
2011 com un divertiment,
només tenia una durada
de 40 minuts. Ara s’ha do-
blat amb una segona part
que no apareixia al con-
curs a La Planeta de Giro-
na. I és que aquesta comè-
dia romàntica revela què
passa un any després
d’aquest enamorament
que els farà imaginar que
poden despendre’s de l’eti-
queta de perdedors. En
aquesta nova part apareix
la part fosca que li agrada
trobar a Buchaca en els es-
pectacles. De totes mane-
res, adverteix, Losers li ha
servit per allunyar-se de la
duresa de Litus (Flyhard,
2012). ■

Marta Buchaca signa ‘Losers’ a la Villarroel, un espectacle en què fa comèdia
sobre dos perdedors nats, que s’enamoren en una botiga de telèfons mòbils

Allò que el mòbil digué
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Alba Florejachs i Jordi Díaz, protagonistes de ‘Losers’ ■ DAVID RUANO

Buchaca suma
agror en la part
escrita després
del Concurs de
Dramatúrgia
del 2012

El director artístic de la
Mostra d’Igualada, Òscar
Rodríguez, apuntava ahir
a aquest diari la satisfac-
ció perquè la mitjana de la
qualitat dels espectacles
va millorant, any rere any.
En la nota de balanç es
destaca, a més, que les
obres més innovadores
d’aquesta 25a edició són
les més ben valorades pels
programadors. El veredic-
te del públic se sabrà els
pròxims dies gràcies al
premi Fundació Caixa La
Pedrera. Tot i que potser

s’han notat menys famílies
acompanyant programa-
dors que en altres edicions,
ha crescut el nombre d’en-
titats inscrites interessa-
des a conèixer les novetats
de la collita d’espectacles
familiars d’enguany.

Hi ha companyies que
assumeixen el repte del
més difícil encara: com es
pot fer atractiu un espec-
tacle de dansa amb música
al piano de Mompou? El
ballet imperial de la Reina
Rosamunda se’n surt amb
nota a Escenes d’infants.
És un programa que amb
múltiples elements en joc
(però que no arriben a dis-
treure ni a empatxar l’es-
pectador) construeix una
fina dramatúrgia que tra-
vessa les quatre estacions
de l’any (hivern gelat, pri-

mavera esclatant, estiu ju-
ganer, tardor nostàlgica i
hivern, de nou, que demos-
tra un punt de creixement
en la relació de la parella
d’infants).

A Igualada, hi ha hagut
altres mirades com la de
Pinotxo en Bicicleta que a
Blau marí fa una relectura
molt personal de la cançó
de Puff era un drac màgic.
També hi ha la tristesa de
quan el nen es cansa de
viatjar per tot el món i no
torna a la platja, amb el
plor del drac. Però la com-
panyia inventa un epíleg
que aposta perquè les
amistats de debò acaben
retrobant-se i, per això, el 
nen (quan ja és avi) torna-
rà a muntar-se a les espat-
lles del drac que va negar
durant dècades. ■
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Premi per als més innovadors
L’èxit de les noves
propostes, un dels
trets rellevants de la
Mostra d’Igualada

Un detall d’‘Escenes d’infants’, dissabte a la nit ■ MARC VILA / MOSTRA D’IGUALADA


