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Primera fila    icult
Una tendència que es consolida a la cartellera teatral

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

T
res grans dames de la inter-
pretació, jugant a soles (o 
gairebé) davant del públic. I 
triomfant. Són Carme Elias, 

Emma Vilarasau i Mercè Sampietro. 
Les dues primeres han omplert les 
platees amb Al galop (al Teatre Aka-
dèmia fins avui) i Els dies feliços (Lliure 
de Gràcia). Sampietro, que ha passe-
jat amb èxit el monòleg 9 maletes per 
Catalunya, recitarà els poemes de 
Vinyoli del 28 de maig a l’1 de juny a 
la Sala Muntaner. A l’abril, una altra 
actriu majúscula, Vicky Peña, es va 
ficar el públic a la butxaca amb la re-
posició d’A casa (Kabul). L’escena, 
amb la galopant crisi a sobre, ten-
deix a reduir els repartiments i els 
costos de producció. Les aparicions 
en solitari o per parelles cotitzen a 
l’alça. I la taquilla fa números: el re-
clam de les top, acompanyat de pro-
ductes de cuidada factura i interès, 
funciona. Els dies feliços, amb les loca-

juguen soles...
Les dames

el repte d’enfrontar-se per primera 
vegada a un monòleg i amb el públic 
a un pam l’espantava. «És una nova 
experiència a tots els nivells. Tenir la 
sala a sobre exigeix un esforç de con-
centració més gran, no podia des-
pistar-me i els primers dies vaig pa-
tir. ¡Jo sola, una hora i mitja! Ara ja 
disfruto molt, i m’agradaria portar 
l’obra per Catalunya i a Madrid». 
 
CUIDADA PRODUCCIÓ / La coincidència 
de les tres dames de l’escena a soles 
amb la platea, opina, és una casuali-
tat. «Sempre hi ha hagut monòlegs, 
jo he vist moltes grans actrius fent-
ne. Sí que és veritat que amb la crisi 
s’han de reduir despeses, però darre-
re d’Al galop hi ha una producció for-
ta». Ella va acceptar l’encàrrec per 
«amor i passió al personatge i per 
com està ambientat». «El text em va 
captivar», diu. La temporada que ve 
tornarà a envoltar-se d’un elenc per 
a un muntatge del TNC. «Faré un per-
sonatge als antípodes de Diana, molt 
allunyat del luxe i l’esplendor. Un 
extrem fascinant», avança. 
 Mercè Sampietro fa quatre anys 
que sedueix les platees amb la mà-
gia de la proximitat. Acompanyada 
del músic Eduard Iniesta ha inter-
pretat Sensualitats, 9 maletes i a par-
tir de dimecres, a la Sala Muntaner, 

Emma Vilarasau i carme Elias 
triomfen amb dos monòlegs, i Mercè 
Sampietro recitarà el poeta Vinyoli 

oferirà un «apassionant i emotiu» 
viatge per l’obra i la vida del poeta 
Joan Vinyoli, del qual aquest any es 
commemora el centenari del naixe-
ment. «És un poeta que m’entusias-
ma i volem que el públic pugui apro-

«Tenir el públic a 
sobre i jo sola parlant 
una hora i mitja...,  
¡estava espantada!», 
confessa Carme Elias

litats gairebé esgotades, ha prorro-
gat fins al 22 de juny i el ple d’Al ga-
lop, que ha deixat molt públic desca-
valcat, ha propiciat el seu retorn al 
setembre (del 18 de setembre al 5 
d’octubre). 
 Carme Elias ha saltat aquesta 
temporada d’enfrontar-se davant 
800 espectadors a la Sala Gran del 
TNC (amb Doña Rosita la soltera o el len-
guaje de las flores) a sentir-se «com al 
saló de casa parlant-los a les 70 per-
sones» que hi caben a l’Akadèmia. 
Embotida al glamurós vestit de Dia-
na Vreeland (l’editora de les revistes 
de moda Bazar i Vogue), confessa que 

fundir en la seva obra, que toca els te-
mes fonamentals: l’amor, la mort, el 
dolor...», explica Sampietro. A més 
de poemes, s’intercalen cartes i pro-
sa, i es projecten fotografies, elegi-
des per Pep Solà, biògraf de Vinyo-

PRESONERA Emma Vilarasau, a ‘Els dies feliços’ (Lliure de Gràcia).

ROS RIBAS

E
l simi humanitzat que in-
terpreta Ivan Benet a l’Es-
pai Lliure s’ha convertit en 
una de les grans atraccions 

de la temporada escènica. Informe per 
a una Acadèmia –així es titula el mo-
nòleg de Kafka– ha captivat de ma-
nera unànime crítica i públic. L’èxit 
ha portat a prorrogar les funcions 
fins a l’1 de juny, de moment. Una in-
terpretació sublim, la música de 
Sílvia Pérez Cruz i la imaginativa po-
sada en escena han fet el miracle. El 
mateix Benet ho admet: «D’entrada, 
molts em deien: «¡Un monòleg de 
Kafka, quina mandra!». Però al cap 
d’un minut, la platea cau en l’encís. 
«De seguida atrapa. Mai havia sentit 
tant el silenci del públic. Estic al-
lucinat, molt content. No m’espera-
va tant èxit», explica el protagonis-
ta, que va concebre l’obra com un 
projecte personal. «Vaig traduir el 

... i ells també
text de l’alemany i vaig voler provar-
me com a actor, era una manera de 
créixer». 
 Darrere d’aquest magnífic mun-
tatge hi ha molt treball i rigor, pun-
tualitza Benet, que va assumir la se-
va primera posada en escena al cos-
tat de Xavier Ricart. Han demostrat 
que el bon teatre no necessita em-
bolcalls i elencs luxosos. «La situa-
ció ens porta a la reducció màxima 
de costos. Però també són necessàri-
es obres amb repartiments amplis».

 Jordi Martínez també se les veu 
a soles, per primera vegada, amb el 
públic. Interpreta al Poliorama el di-
vertit best-seller de John Gray Els ho-
mes són de Mart i les dones de Venus. El 
dirigeix Edu Pericas i Paco Mir firma 
l’adaptació, que va sorgir de la pro-
posta d’un productor de França, on 
l’obra fa set anys que triomfa. «Jo te-
nia molta por, és el meu primer mo-
nòleg i hi ha molt text: una hora i 
mitja xerrant. Requereix molta con-
centració, si em quedo en blanc no 
tinc a ningú que m’ajudi», argumen-
ta l’actor.
 Va haver de memoritzar en tot 
just un mes ¡41 folis! «He anat de bò-
lid». Però passats els primers ner-
vis, està encantat amb l’experièn-
cia: «Estar allà dalt sol resulta molt 
gratificant. ¡Ets l’amo de la barra-
ca!». La resposta del públic anima. 
«Surten encantats, s’ho passen molt 

Un genial Ivan Benet 
captiva de simi, Jordi 
Martínez porta el riure  
al Poliorama i Quimet 
Pla serà Helena de Troia

ÀLEX RADAMAKERS

KAFKiÀ Ivan Benet, a ‘Informe per a una Acadèmia’.



LLL

espectacles 25 DE MAIG DEL 2014 67DIUMENGE

li, en col·laboració amb el marit de 
l’actriu, Juan Millares. «És una pe-
ça molt familiar, feta amb molt ca-
rinyo», afegeix l’actriu. La música 
d’Iniesta completa el viatge a l’uni-
vers de Vinyoli.

GLAMUR Carme Elias, a ‘Al galop’ (Teatre Akadèmia).

POESIA Mercè Sampietro, a partir del 28 recitarà Vinyoli a la Muntaner.

ROS RIBAS

SALA MUNTANER

DAVID RUANO

 L’actriu té un altre viatge immi-
nent. Prepara amb gran il·lusió per 
al Grec L’eclipsi, òpera contemporà-
nia dirigida per Xavier Albertí que 
es veurà al TNC. «És la meva prime-
ra òpera, encara que Pere Ponce i jo 
no cantem, només actuem. M’hau-
ria agradat molt saber cantar», diu 
Sampietro, que assegura disfrutar 
tant en les grans produccions com 
en les de butxaca. «Dissabte, diumen-
ge i dilluns, dirigit per Sergi Belbel, 
era un gran espectacle i va ser fantàs-
tic. Però va a èpoques. Ara amb la cri-
si tot influeix, s’ha d’anar tirant i és 
normal que es facin més monòlegs i 
muntatges petits». 
 En el cas d’Emma Vilarasau va 
ser ella la que va buscar «una obra 
petita i íntima» després d’encade-

«Amb la crisi s’ha 
d’anar tirant; es fan 
obres més petites  
i monòlegs», sosté 
Mercè Sampietro

nar dos títols d’alta volada: Agost i 
Barcelona. «Volia tenir el públic molt 
a prop, en una petita sala, com l’Es-
pai Lliure». Però el Lliure li va obrir 
portes més grans: la sala de Gràcia, 
i l’està omplint. I això que en el se-
gon acte d’Els dies feliços amb prou 
feines treu el cap sobre la munta-
nya en què està enterrada. Coses de 
Beckett, l’autor. 
 Un punt curiós de l’obra: Òscar 
Molina també actua (i cobra, és clar), 
encara que no apareix en tota la fun-
ció (només el veuen alguns especta-
dors, amagat darrere d’un monti-
cle reflectit en miralls). «És un per-
sonatge molt desagraït», fa broma 
l’actor. Però és feina, que és el que 
avui compta més. H  

A rticle 381. Aquesta setma-
na he dubtat entre dos 
possibles articles. D’una 

banda vaig recordar una conver-
sa que em va entusiasmar amb 
un home gran que m’explicava 
com diferenciar el sexe de les pe-
dres. Deia que quan agafes una 
pedra pots saber-ne el sexe de for-
ma molt senzilla...
 Però al final he decidit parlar 
sobre Quino, que acaba de gua-
nyar el premi Príncep d’Astúries 
de  comunicació i humanitats, i 
d’una tira que ell va crear i  que 
quan la vaig llegir em va semblar 
que reflectia tot el que som i tot 
el que volem ser.
 En aquesta tira, el personatge 
de la Mafalda anava a una botiga 
de claus i demanava la clau de la 
felicitat. I l’home que era a la bo-
tiga li deia... Bé, val més que us ho 
expliqui després del millor de la 
setmana.
 Tercer lloc. Hide your smiling fa-
ces. Està relatada d’una manera 
diferent, és un híbrid entre L’ar-
bre de la vida i Compta amb mi... I té 

un protagonista, Nathan Varn-
son, que no hi ha dubte que arri-
barà molt lluny.
 Segon lloc. Resurrection. El pri-
mer capítol té un punt enlluer-
nador que et recorda aquell me-
ravellós documental que era El 
impostor... Totes dues destil·len 
aquella eterna recerca del que 
hem perdut però que encara re-
sideix dins nostre...
 Segona posició. Open, d’An-
dré Agassi. (Ediciones Duomo). 
T’impressiona i et transporta en 
aquests cinc sets a un món molt 
diferent del del tennis i molt prò-
xim al del dolor infantil. M’apas-
siona i em trastoca alhora. In-
commensurable.
 I tornant a Mafalda i la seva 
recerca de la clau de la felicitat... 
L’home que regentava la botiga 
li deia que per fer la clau de la fe-
licitat primer li havia de portar 
l’original per poder-ne fer la cò-
pia. I ella responia: «Vell astut...»
 I és que Quino aconsegueix 
transformar el que és senzill en  
perfecte... I és que com deia Feli-
pe en una altra tira mentre es mi-
rava al mirall: «Amb totes les pos-
sibilitats que hi ha al món, per-
què jo he hagut de ser jo...» ¡Feliç 
diumenge! H

La clau 
de la felicitat

ALBERT

Espinosa

Quino aconsegueix 
transformar en les 
seves tires el que és 
senzill en perfecte

deesi

                    

bé. A més a més, és pseudopedagò-
gic, pot servir de manual d’instruc-
cions. Parla amb humor de les dife-
rències subtils i salvables entre ho-
mes i dones, i la gent s’hi identifica 
molt», explica Martínez, que aler-
ta d’una dada esfereïdora: «Segons 

un estudi, el 77% d’aquesta profes-
sió no pot viure de la seva feina». A 
ell, de moment, no n’hi falta. Al mes 
de juliol estrenarà a l’Espai Lliure 
Rhum. Farà de pallasso «clàssic», en 
companyia de Guillem Albà i Joan 
Arqué.  

 Quimet Pla, que va ser un dels 
fundadors de Comediants, estrena-
rà un altre monòleg a l’Akadèmia: 
Helena, del poeta grec Iannis Rit-
sos, que dirigeix Albert Mestres i ha 
traduït Joan Casas. «És un poeta in-
creïble. Quan el descobreixin aquí  
–aquesta és la primera vegada que es 
representa–, causarà furor», augura 
Pla, que del 29 de maig al 8 de juny 
es ficarà en la pell d’una decrèpita 
Helena de Troia, segons Ritsos, la sex 
symbol més gran de la història.
 
TRAGÈDIA ALS TELONS / «A Helena, faig 
un repàs dels actes de la seva vida,   
una tragèdia grega», explica Pla, ja 
bregat en muntatges en solitari. El 
que estan vivint els actors avui tam-
bé és una tragèdia. «S’han de buscar 
la vida com sigui. Tant parlar de la 
cultura catalana i ens estan asfixi-
ant. La crisi porta a reduir reparti-
ments i fer monòlegs; ara es creen 
companyies de tot just tres actors. I 
després passen coses com la taquilla 
inversa: que el públic al final paguiel 
que vulgui. O sigui, passar la gorra. 
¡És increïble!». H

HUMOR Jordi Martínez, a ‘Els homes són de Mart i les dones de Venus’.

POLIORAMA

TRAGÈDIA Quimet Pla, una
 decrèpita Helena de Troia.

AKADÈMIA


