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CULTURA 50 NOU9EL

‘Losers’, l’èxit de Marta Buchaca, a Calldetenes

Humor en temps de crisi

‘Losers’. Text, direcció 

i dramatúrgia: Marta 

Buchaca. Intèrprets: 

Alba Florejachs i Jordi 

Díaz. Auditori-Teatre de 

Calldetenes. Diumenge, 

14 de desembre de 2014. 

Calldetenes

Carme Rubio

Losers és la darrera produc-
ció d’una jove dramaturga 
emergent que compta ja amb 
un bon nombre d’obres estre-
nades; porta com a subtítol 
“comèdia romàntica”, una 
definició que sembla reme-
tre directament a l’imaginari 
de cançons i de pel·lícules 
ensucrades que van marcar 
la protagonista. Pel títol ja 
sabem que no se’ns parlarà 
pas d’herois ni de personat-

ges excepcionals, sinó que, 
ben al contrari, els papers 
principals representaran 
uns tipus de persones molt 
més semblants al comú dels 
mortals.

Es tracta d’una peça en 
bona mesura generacional, 
dirigida a homes i dones que 
han sobrepassat els trenta 
o han arribat als quaranta, 
quan comencen a sentir el 
pas del temps però enca-
ra viuen inestables, amb 
un passat d’experiències 
sentimentals no reeixides 
a l’esquena i carregats d’in-
seguretats de tota mena, 
sense que per això deixin 
de buscar intensament cap-
girar la seva situació vital. 
L’argument ens planteja 
en clau d’humor dues fases 
de la relació de parella: el 
moment de la coneixença i, 

un any més tard, la primera 
crisi sentimental, finalment 
superada, una divisió que 
apareix subratllada pel canvi 
de decoració, molt efectiu, 
per a cada part. 

L’interès fonamental de 
la representació se centra 
en els diàlegs enginyosos, 
plens de referències al món 
de la telefonia mòbil que 
tanta influència exerceix en 
les vides dels seus usuaris; 
també són significatives les 
al·lusions a la dependència 
familiar i a les dificultats 
de la convivència de la pare-
lla. L’obra gira al voltant 
del paper femení, molt ben 
interpretat per Alba Flo-
rejachs, una de les actrius 
més personals de l’escena 
actual, que sap donar-li molts 
matisos tant en el moment 
dels diàlegs com a l’hora de 

dirigir-se al públic o de fer-se 
reflexions a si mateixa, curio-
sament uns recursos que evo-
quen els utilitzats pel teatre 
clàssic. Jordi Díaz es revela 
com un bon partner amb 
una actuació que permet el 
lluïment de l’actriu sense 
perdre la força del seu caràc-

ter. En conjunt, una comèdia 
que compleix els objectius 
de presentar aspectes de la 
realitat més immediata i de 
fer riure, sense exageracions 
ni cap nota d’humor barroer, 
una obra que mostra l’obsti-
nada cerca de la felicitat de 
tot ésser humà. 
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Jordi Díaz en una escena de ‘Losers’, aquest diumenge a Calldetenes

El Baró del poble, a la Jazz Cava
Vic A Xavier Baró li escau el seu cognom. 
La seva música beu d’un folklore d’arrel 
medieval i la seva persona es veu sabuda i 
llegida. És, però, un baró del poble. Així ho 
va reafirmar el passat diumenge a la Jazz 
Cava, on va presentar les cançons del seu 
últim EP, que va néixer d’una col·laboració 
amb la Fundación Robo i que compta amb 

un fort component polític. El va acompa-
nyar l’arpista Josep Maria Ribelles, els 
arranjaments del qual van substituir les 
sonoritats lleugerament psicodèliques d’al-
gunes de les seves composicions. Va ser una 
bona ocasió per conèixer l’univers poètic de 
l’autor, ja que va intercalar les cançons amb 
explicacions que narraven l’origen de les 
seves lletres. P.C.
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Té Delegats presenta 
el seu disc a Torelló
Torelló El duet Té Delegats, 
integrat pels torellonencs 
Pere Parés i Jordi Juvanteny, 
presenta aquest dissabte el 
seu primer disc en un con-
cert a Can Jaumira, a partir 
de 2/4 de 9 del vespre. Tot i 
que el grup s’ha dedicat fins 
ara a versions, aquest disc  
que s’ha gravat als estudis 
Paella de Torelló conté 10 
temes propis. 

Txarango, premi a la 
millor gira de festes
Barcelona Txarango va 
rebre dilluns el premi ARC 
a la millor gira per festes 
majors amb temes propis, 
en la gala que va tenir lloc 
a la sala Barts de Barcelona 
on es van entregar aquests 
guardons de l’Associació de 
Representants, Promotors i 
Mànagers de Catalunya. Cap 
dels altres candidats oso-
nencs no va obtenir premi.

Càsting de dansa     
al Passeig de Vic
Vic Els joves d’entre 7 i 15 
anys a qui els agradi ballar 
i vulguin formar part d’una 
companyia “d’art urbà” estan 
convocats aquest dissabte a 
les 5 de la tarda a la rambla 
del Passeig de Vic per fer un 
càsting. Les proves es faran 
a l’escenari de fusta a partir 
d’una coreografia de Sarah 
Coral. El càsting està convocat 
per l’estudi de dansa Act’in.

Els guanyadors del 
Sona 9, en concert
Vic Trau, el grup de Sant Boi 
de Llobregat que ha guanyat 
l’edició d’enguany del con-
curs Sona 9, actuarà aquest 
diumenge a les 7 de la tarda 
a la Jazz Cava. El rock intem-
poral amb tocs de psicodèlia 
defineix l’estil d’aquest quar-
tet integrat per Núria Botia, 
Xavi Artigas, Jordi Bastida i 
Pau Torrens, que fins ara ha 
publicat un EP.


