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Teatre Coordina  

Andreu Gomila

agomila@timeout.cat 
@andgomila

Amb el suport de Codorníu

Si els diem que, quan fas una 

obra de teatre, cada funció és 

diferent, diran que és un tòpic 

com una catedral. Però si això 

els ho diu Daniela de Vecchi, 

directora de Laminimal Teatre 

Sistèmic, potser s’ho hauran de 

creure, perquè és exactament 

així. Almenys quan parla d’El 

suïcidi de l’elefant hipotecat. I és 

que els actors, en escena, 

mentre diuen les quatre peces 

breus de José Sanchis 

Sinisterra que donen cos a 

l’obra, llegeixen les notícies del 

dia dels diaris de dretes i 

modulen el text a partir de 

l’actualitat. Si, a més, afegim 

que l’espectador haurà de triar 

entre tres espais diferents, 

potser ja no en tenen cap dubte.

L’obra de Laminimal parteix 

d’un fet real: el suïcidi d’un 

elefant del zoo de Tunis. Cosa 

que va fer pensar De 

Vecchi en el “moment 

Passarà alguna cosa
La jove companyia Laminimal Teatre Sistèmic porta a La Seca 
els seus exercicis beckettians. Per Andreu Gomila

de passar a l’acció”. Ha triat, de 

fet, una sèrie d’obres breus del 

mestre de tots els dramaturgs 

espanyols vius, on els 

personatges viuen al marge. 

Parlem d’Esperando algo (una 

mena de Tot esperant Godot), 

Diálogo hueco (dos personatges 

parlant sense parlar d’un 

atropellament), La puerta (el 

trànsit d’un personatge abans 

de sortir d’escena) i El abandono 

(el monòleg d’un escriptor a qui 

se li suïciden les paraules). La 

primera peça ho vertebra tot, així 

com el discurs feixistoide dels 

personatges. Volen “posar en 

evidència les barbaritats” que 

es diuen cada dia i convidar-nos 

a fer alguna cosa, a què passi 

alguna cosa. El fatxa que tots 

portem a dins potser treu el cap, 

avisa la directora.

De Vecchi assegura que 

Laminimal busca “recuperar el 

públic del teatre”, anar a buscar 

tota la gent de la seva generació 

que “deu estar tancada a casa 

mirant sèries”, i oferir-los una 

experiència contemporània. Van 

néixer la tardor de fa quatre anys, 

a l’Obrador de la Sala Beckett, i El 

suïcidi... és la segona part de la 

trilogia Fer sonar una flor.  Van 

estrenar a Madrid, l’estiu passat, 

la primera part, La supervivència 

de les lluernes. 

El suïcidi de l’elefant 
hipotecat s’estrena a La Seca 

el dimecres 8.

Volem recuperar 
el públic del 
teatre, la gent 
de la nostra 
generació

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila
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01. 
L’ENCARREGAT
Harold Pinter no és feina fàci, 
sobretot per als actors. I el que 
fa aquí Carles Martínez és una 
lliçó magistral del que es diu 
composició d’un personatge. � 
Teatre Lliure: Montjuïc.  
De dimecres a diumenge 

02. 
CELS
Acabarà aviat i us penedireu de 
no haver-hi anat. Wajdi Mouawad 
és l’autor del moment i Oriol 
Broggi és el seu millor intèrpret 
a casa nostra. � Biblioteca de 
Catalunya. De dc. a dg.

03. 
DESDE BERLÍN
Pablo Derqui i Nathalie Poza 
són Jim i Caroline, una parella 
de ionquis al Berlín dels 70 que 
només van existir al cap de Lou 
Reed. L’heu de veure.  
� Teatre Romea. De dt. a dg. 

04. 
TOROBAKA
De la reunió entre dos genis com 
Israel Galván i Akran Khan només 
en pot sortir una altra genialitat. 
� Mercat de les Flors. De dv. a dg.

05. 
LA NIT JUST ABANS DELS 
BOSCOS
Una obra cabdal de l’últim quart 
del segle XX interpretada amb 
passió per Òscar Muñoz.  
� Círcol Maldà. De dj. a dg.
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