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La comèdia trista és un gènere 
en si mateix. Losers de Marta 
Buchaca és una comèdia 
romàntica trista. Bé, és una 
comèdia romàntica trista fins 
que l’autora decideix fer un ‘Neil 
Simon’ . Recorden com de 
divertida era –per patètica i 
depriment– L’estranya parella 
fins que Felix Ungar en l’última 
escena es redimeix de la seva 
neurosi amb una de les 
germanes Pigeon. També Losers 
sembla ser conseqüent amb la 
seva còmica deriva cap al 
cataclisme –amb un gran final 
protagonitzat per Rocío Durcal i 
el seu La gata bajo la lluvia– fins 
que l’autora fa un inesperat 
regat i es treu de la màniga un 
segon final feliç. Adieu tristesse! 
Adéu a aquest sabor agre 
entremesclat amb l’espurna 
còmica que tan bons resultats li 
havia donat a Litus.

Només el fracàs és 
respectuós amb la biografia dels 

dos personatges centrals, 
éssers que es fan estimar per la 
suma dels seus defectes sense 
ganes de rectificar. Dues ànimes 
bessones de la revolució nerd, el 
caràcter que regna ara en la 
comèdia contemporània. Aquí 
reivindicats en la seva versió 
madura. Només la decepció de 
la seva vida en comú fa perdonar 
el traç gruix dels seus retrats. 
Una olor a tragèdia que salva la 
comèdia.

Alba Florejachs és la que millor 
s’adapta a l’humor sense 
subtileses i al drama subtil. És 
una còmica natural que es mou 
amb la mateixa desimboltura 
tant en el gest estereotipat com 
en el discret i matisat  Una Carol 
Burnett catalana en potència. El 
seu company Jordi Díaz sembla 
menys còmode, menys capacitat 
per trencar la quarta paret amb 
una vis còmica que no sembli 
adquirida. S’esforça a fer-ho bé i 
agradar, i es nota. –Juan Carlos 
Olivares
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Losers

La Villarroel. Fins al 29 de juny

El tema de la maternitat ha 
donat per a moltes comèdies en 
el teatre i sembla que, tot i 
repetir-se com l’allioli amb ou, 
els autors i productors seguiran 
buscant en una matèria tan 
universal arguments per fer 
passar l’estona als 
espectadors. I això és 
òbviament el que pretén Mares! 
Maternitat a crits, una obra 
llogada a Nova York i escrita per 
quinze autors que ha adaptat 
Guillem Clua en un treball que 
pensem merament alimentari.

Queda clar, doncs, que la 
funció s’aixeca sobre una sèrie 
d’esquetxos protagonitzats per 
mares i que camina des del 

naixement dels fills fins a la 
senectut de la progenitora. Tot 
plegat mirat des d’una òptica 
suposadament divertida i 
desinhibida. A fe que les quatre 
actrius s’esforcen per fer riure, 
però el text dóna per al que dóna 
i la direcció, d’Oriol Tarrasón, 
tampoc no ha fet gaire més que 
posar ordre. –Santi Fondevila
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Mares! Maternitat a crits

Teatre Condal. Fins a l’1 de juny

De Rose Alphonsine de Plessis 
queda per a la posteritat una 
novel·la, una òpera i una 
discreta tomba al cementiri de 
Montmatre. Allà reposa Marie 
Duplessis, Violetta Valéry, 
Marguerite Gautier, la dama de 
les camèlies, famosa 
cortesana. Un dels seus 
amants, Alexandre Dumas fill, 
va novel·lar el seu tràgic final per 
convertir-la en un mite del 
sacrifici romàntic. Hermann 
Bonnín ha volgut veure en el 

personatge un manifest 
feminista. L’evident submissió 
de Marguerite a l’ordre burgès 
contradiu aquesta lectura. 
Funciona molt millor amb la 
Manon Lescaut de l’abat 
Prévost. Encara que la història 
sigui una mica demodé, la nua 
adaptació teatral de La Seca val 
la pena per contemplar 
l’ascendent evolució com a 
actriu de Nausicaa Bonnín. El 
camí d’allò mundà o l’íntim de la 
protagonista –un viatge 
interpretatiu de fora a dins– juga 
al seu favor. –J.C. Olivares

NOTA AL PEU Margarita Xirgu 
va fer el paper de Marguerite. 

La dama de les camèlies

La Seca  
Fins a l’1 de junyDE LA SETMANA

L’OBRA

EL CONTEXT

TORNEIG
Marta Buchaca va escriure la  

primera part de Losers per al Torneig 
de Dramatúrgia Catalana que es  

fa a Girona durant el festival 
Temporada Alta.

‘LITUS’
L’obra anterior de Buchaca, Litus, va 

ser un dels èxits indies del 2012. 
Estrenada a la Sala Flyhard va arribar 

fins i tot al Teatre Lliure. Era més 
sofisticada que Losers.
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