
S’apropa la tempesta. Tot i
que encara són lluny, a l’ho-
ritzó comencen a perfilar-se
núvols amenaçadors. La co-
mèdia de Marivaux s’ha aca-
bat tal com s’acabaven sem-
pre les comèdies de l’autor
d’‘El triomf de l’amor’: amb
l’amor triomfant i l’ordre so-
cial perfectament preservat.
Però al bonic jardí romàntic
pintat per l’escenògraf Ezio
Frigerio una mica a la mane-
ra d’un Fregonard menys vo-
luptuós que l’original, Josep
Maria Flotats introdueix per
segona vegada el so d’un tro,
mentre els personatges res-
ten quiets mirant cap al cel
un punt intranquils. Es diria
que amb aquest tro, Flotats
vol deixar apuntats els aires
de tempesta revolucionària
que desfaran definitivament
el plàcid decorat classista di-
buixat per Marivaux gaire-
bé mig segle després de l’es-
trena d’aquesta obra. I cal
recordar que en aquells dies
immediatament anteriors a
la revolució, als teatres de
París triomfen les comèdies
d’un altre mestre del gène-
re anomenat Beaumarchais:
només cal veure ‘Les noces
de Figaro’ per comprovar fins
a quin punt han canviat les
coses i els conceptes sobre
els rols socials. Però, de mo-
ment, Marivaux encara conti-
nua demostrant amb els seus
brillants divertiments que el
refrany popular és ben cert, i
que cada ovella acaba triant
sempre la seva parella natu-
ral: per molt disfressades que
es presentin les persones –
ens ve a recordar el mestre–

els afectes acaben naixent
de manera inevitable entre
aquells que pertanyen a un
mateix món.
Flotats introdueix en el seu

muntatge una altra subtil no-
ta discordant envers la joiosa
harmonia que vol transme-
tre Marivaux: la cançó ‘Plai-
sir d’amour’, composta l’any
1784, que fa servir com a ban-
da sonora, ens recorda que,
mentre que el plaer de l’amor
només dura un instant, les se-
ves penes duren tota la vida. I
aquesta cançó i aquest tro (és
a dir, aquests dos bons detalls
de direcció unamica solitaris
dins el conjunt del muntatge)
apunten cap al que l’especta-
cle hauria pogut ser si Flotats
no hagués caigut en la contra-
dicció d’oferir una proposta
que d’una banda assumeix el
seu voluntari classicisme amb
un excés de timidesa acadè-
mica, però que, d’altra banda,
no es talla tampoc ni un pèl
quan es tracta de buscar la
connexió amb el públic fent ús
d’un humor fàcil sobreexcitat i
sobreactuat; el pobre Arlequí
de Rubén de Eguia és qui en
surt més malparat en aquest
sentit. I malgrat aquesta ten-
dència a caure en l’excés que
s’apropia de l’espectacle quan
els criats són a escena, Flotats
no pot evitar tampoc que el
seu bon espectacle quemai no
acaba de ser un gran espec-
tacle mostri sovint perilloses
arítmies, accentuades quan la
Sílvia de Vicky Luengo (és evi-
dent que el paper li va encara
unamica gran) es queda sola
a l’escenari. Un escenari, això
sí, prou ple d’elegància formal
i paraules brillants per garan-
tir l’eficàcia discreta del diver-
timent. Teatre Nacional de
Catalunya.

EL JOC DE L’AMOR I DE L’ATZAR
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Se t’ha acabat la sal i et
disposes a trucar a l’altra porta
situada al teumateix replà
de l’escala perquè els veïns et
donin un cop demà?Doncs no
hi comptis: aquesta nit et toca
trobar-ho tot insípid; encara
gràcies que la teva pressió
arterial hi sortirà guanyant.
És el que passa: quan vius en
un lloc solitari sense portes a
què trucar, aquestes coses ja
t’acostumes a calcular-les amb
temps per no quedar-te penjat.
Però, si te n’has anat a viure a
un bloc de pisos, ni et passa pel
cap que la resta d’habitatges
estiguin completament buits.
Tot i que, benmirat, a algú li
ha de tocar ser el primer. I tal
comvan les coses en elmercat
immobiliari (que, permolts
ministres que surtin a la tele
dient que el pitjor de la crisi
ja és història, continua encara
sense aixecar cap), ves que no
et toqui ser el primer i l’únic
durant una llarga temporada.
Aquest és precisament
el cas de la parelleta que
protagonitza una comèdia
que no us voldreu perdre els
incondicionals dePolònia i
Crackòvia, perquè l’ha escrit
i la interpretaMaxMarieges,
justament un dels actors

que esteu habituats a veure
sempre en aquests dos espais
humorístics. A l’obra,Max i
MarinaGatell són una parella
amb qui us podreu identificar
fàcilment tots aquells i
aquelles que estigueu en plena
recerca del piset ideal o que ja
hàgiu passat pel tràngol, i que
sabeumolt bé el que significa
anar d’una visita a una altra, de
pismostra en pismostra.

Un paradís de

90 metres quadrats

Nimés ni menys; aquesta
és la mida justa amb què els
nostres dos personatges es
poden sentir realitzats. Com
diu la publicitat de l’habitatge
que finalment s’han animat
a adquirir després d’haver-lo
visualitzat sobre plànol, ai-
xò és un pis ideal per a pa-
relles. Amb el que no havien
comptat era la buidor general
que els envoltaria. I encara
menys, que tots els interes-
sats a adquirir una propietat
a la finca acabarien prenent el

MAXMARIEGES S’ESTRENA COMA AUTOR AMBUNA COMÈDIA IMMOBILIÀRIA

FARCIDA DE ROSTRESMOLT POPULARS… COMENÇANT PEL SEU

Casa nostra no és
pas cap aparador

RAMON OLIVER seu pis com a pis mostra per
a visitants; paradoxalment,
així no hi hamanera de tenir
unamica d’intimitat permolt
solitari que sigui el lloc on vi-
uen. En qualsevol cas, cal dir
que, posats a rebre visites que
potser acabaran alterant una
mica la seva vida de parella, el
Max i laMarina (que heu vist
en sèries com ara Física o quí-
mica, 7 vidas oMajoria abso-
luta i pel·lícules com Pa negre)
han sabut triar els visitants.
Aquí teniu, sense anarmés
lluny, Carles Flavià, que per
una vegada trenca els seus
costums demonologuista (el
més social que ha fet en un
escenari aquests darrers anys
ha sigut posar-se a dialogar
amb Jaume Sisa) i s’apare-
lla ambMont Plans, una al-
tra que deunidó a l’hora de
fer riure. I encara cal esmen-
tar Rubèn Ametllé, que al seu
moment es va guanyar premis
i elogis convertit en l’escara-
bat de Kafka a laMetamorfo-
sis de La Fura dels Baus.
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Anoteu aquesta data a la vostra
agenda de forma ben destacada,
perquè es tractarà sens dubte
d’una fita històrica: 25 demaig
del 2014.No; no ho dic pas pen-
sant en el que tots esteu pen-
sant ara: per als catalans que
s’estimin de debò el seu teatre
clàssic, fins i tot els resultats
d’unes eleccions europees po-
den semblar una banalitat si es
comparen amb la possibilitat
de compartir una estoneta amb
tres il·lustríssims noms de la
nostra escena que fa jamolt de
temps que no són entre nosal-
tres. Però que ara, i gràcies a la
col·laboració d’un altre clàssic
català per sort encara ben viu
que s’ha prestat a fer demèdi-
ummitjançant la seva escrip-
tura –nimés nimenys que el
mestre Benet i Jornet, altra-
ment conegut comenPepitu–,
es disposen a compartir amb
nosaltres aquest teatrer vespre

electoral. Tot i que cal dir que
també el capvespre pot resul-
tarmolt joiós, si us deixeu caure
pel Born: el cicle Encontros fi-
nalitza precisament amb aques-
ta trobada tan especial, l’única
de la sèrie que no ha estat escri-
ta per l’autor portuguèsHélder
Costa. I per celebrar-ho com
cal, us trobareu una festamu-
sical animada per les cançons
que ens cantaran un grapat dels
actors que han passat pel cicle

JOSEPMARIA BENET I JORNET ESCRIU L’‘ENCONTRO’MÉS NOSTRAT I EL BORN S’OMPLE DE FESTA I HUMOR

Al·leluia, el gran teatre català ha ressuscitat!

RAMON OLIVER

al llarg d’aquestes setmanes.
I ara, centrem-nos ja en el trio

de luxe ambquè Sílvia Ferran-
do –que assumeix un copmés
les funcions de presentadora i
directora de l’acte– tindrà l’ho-
nor de xerrar aquest diumen-
ge. Quantsmesos portem amb
Pitarra amunt i Pitarra avall
per culpa del cicle que està de-
dicant al seu talent còmic el
TNCdeXavier Albertí? Però,
comque els esperits sónmolt
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capritxosos, a l’hora de reen-
carnar-se, Pitarra, en lloc de
posar-se sota la pell d’Albertí,
ha triat el cos d’un altre gran
gamberro del nostre teatre,

l’actor Oriol Genís. I això li
permetrà a Albertí fer reali-
tat un vell somni, i convertir-
se en la més tràgica de totes
les nostres grans tràgiques,
Margarida Xirgu en perso-
na (ho sentim per ella, però
Núria Espert haurà d’espe-
rar el pròxim torn). I com que
aquí tot està capgirat, Mer-
cè Arànega (quan vol, també
ella ben tràgica) es dedicarà
aquest cop a matar el llop per
la Terra Baixa enfundada en
la personalitat d’Àngel Gui-
merà. Es recomana l’assistèn-
cia a tots els nostres creadors
escènics: vés a saber quan es
tornarà a produir un fenomen
teatral com aquest!

Albertí, Aràgena i Genís adopten la personalitat de tresmites de la nostra escena.


