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El teatre, a mig fer

PROPOSTES

Tot i que l’original i un xic
surrealista obra de la qual us
parlo és ben francesa, diguem-ho
fent servir un terme anglosaxó
que ja tenim del tot incorporat
al nostre llenguatge teatral: la
vida ve a ser una mena de work
in progress del qual mai no pots
estar del tot segur de cap a on
tirarà. Així, doncs, per què hem
de demanar al teatre que es
presenti sempre com un producte
ben acabat? Tampoc no cal. Això,
l’escena contemporània ho té

ben assumit. I per això mateix,
l’escena contemporània ja ens
té acostumats a presentar-nos
propostes en forma de work in
progress que els espectadors
contemplen amb la mateixa
veneració que si fossin especta-
cles acabats, i que, de vegades,
es queden en aquest estadi
intermedi de la creació. Però,
com que el públic es mereix un
respecte, tampoc no ens ha d’es-
tranyar que els personatges que
interpretaran la insòlita comèdia

que ara arriba a casa nostra, i
que ja fa onze anys que sedueix
els espectadors francesos, se’ns
presentin a l’escenari demanant-
nos disculpes. El que veurem és
una obra a mig fer. I cal dir que a
França eren els mateixos autors
del text desdoblats alhora en
els seus intèrprets, els que es
disculpaven inicialment, abans
de disposar-se a seure a la vora
de l’aigua i començar a divagar
amb humor sobre el teatre,els
seus ets i uts, les seves contra-

diccions (que en té; i tant, que
en té) i la seva poètica. Per cert:
l’aigua de què parla el títol no és
res més que nosaltres mateixos,
espectadors d’un joc que promet
ser ben sorprenent. D’ÈVE
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‘A la vora de l’aigua’ a l’Akadèmia.
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JUAN ECHANOVE ES TRANSFORMA EN FILL TEATRAL DE MARÍA GALIANA I ENS PRESENTA

UNA COMÈDIA AMB ORÍGENS ARGENTINS PLENA DE TOCS D’AMARGOR I TENDRESA

Mare, ens hem de vendre la casa!

Es deia China Zorrilla, era
una veritable llegenda de
l’escena i el cinema argentins
(la recordeu, a Elsa y Fred?)
i va morir fa pocs dies, als

92 anys. I si ara us en par-
lo, és perquè aquest és, sens
dubte, el millor moment per
recordar que, fa just una dè-
cada, ella va ser al cinema la
mama d’aquesta història en
una popular pel·lícula dirigi-

da per Santiago Carlos Oves,
precisament, l’autor del text
teatral que havia inspirat el
film. El cas és que aquell èxit
cinematogràfic va propici-
ar que, pocs anys més tard,
Jordi Galceran fes la seva

R. OLIVER adaptació de l’obra, que es
va estrenar al Teatre Borràs
el 2008, dirigida per Josep
Maria Mestres, i que llavors
van interpretar Mercè Co-
mas i Miquel Gelabert. No
és estrany que, sabedor que
l’autor d’El crèdit acostuma
a transformar en or teatral
tot el que toca, Juan Echa-
nove hagi triat també la seva
versió, a l’hora d’escollir es-
pectacle per tornar al teatre
més pluriempleat que mai,
perquè ell solet produeix i
dirigeix el muntatge. I si no
actua tot sol, també, és per-
què, en aquest cas, la presèn-
cia d’una mare interpretativa
de prestigi era del tot obli-
gada. Echanove l’ha trobat
en María Galiana, una actriu
amb prou carisma per treure
tot el profit al seu personat-
ge, aquesta dona de vuitan-
ta-dos anys a qui el seu fill
de cinquanta es mirava, fins
fa poc, des d’una distància
prudencial.
I és que, fins fa no res, ella

vivia, a casa seva, una velle-
sa saludable i suposadament

solitària, i ell, l’atrafegada
existència d’un pare de famí-
lia amb dos fills, i amb una
feina tan ben remunerada
com exigent en temes d’ho-
raris i dedicació.
Quan la feina et demana

molt però, a canvi, et dó-
na tant, no tens temps per
dedicar-lo a mares que sa-
ben com muntar-se la vida
sense l’ajuda de ningú. Però
quan ha passat allò inima-
ginable, i t’has quedat sense
aquesta feina que et garan-
tia un notable tren de vida,
sí que s’imposa una visita
que inclou un seriós replan-
tejament de l’economia do-
mèstica. I, llavors, potser
t’emportes alguna sorpresa.
Com se l’emportarà Echa-

nove al llarg d’aquest espec-
tacle que, només a Madrid,
ja han vist prop de 89.000
espectadors: queda clar que
Echanove va saber triar molt
bé. I és que és una d’aquelles
obres que, si es recolza en un
bon equip professional, ho
té fàcil, a l’hora d’arribar a la
fibra sensible del públic sen-
se deixar de divertir-lo. Al
llarg de la comèdia, no hi fal-
ta l’humor, sens dubte. Però
tampoc un grapat de reflexi-
ons sobre el paper passiu que
atorguem a una tercera edat
de vegades amb molta mar-
xa, i sobre la solitud a la qual
la condemnem, condemnant
així el nostre propi futur.


