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Aquesta nit (dia 9 d'octubre) tenim estrena de temporada al Teatre Gaudí Barcelona amb
l'espectacle Vis a vis a Hawaii, de José Luis Alonso de Santos, un autor probablement conegut
però poc representat a Catalunya. Ell va escriure els textos de Bajarse al moro, La estanquera de
Vallecas i Pares y nines, entre d'altres. Tenim, però, algú que si que l'admira i el segueix i és
Miquel Murga, que ja va posar en escena Pares y nines amb el títol T'estimo però no tant, un
espectacle que ja ha tingut 10.000 espectadors. Ell mateix ha fet la versió catalana d'aquest Vis a
vis a Hawaii, que interpreten Pep Vidal, Màrius Hernández i Marta Codina. Tots ells, amb Marià
Font (ajudant de direcció), formen la Companyia del Teatre Gaudí, que han fet un fantàstic
muntatge a quatre bandes que es podrà veure fins a finals de novembre, amb funcions dobles els
divendres i dissabtes.

Miquel Murga no en té prou: "Voldríem acabar la trilogia completa perquè ens interessa molt
aquest autor. Precisament ara celebra els 50 anys de professió i ens semblava un motiu prou
interessant per presentar un altre dels seus textos. Aquest no té res a veure amb T'estimo, però no
tant perquè, tot i ser també una una comèdia divertida, té més contingut social i emocional",
exposa.

L'espectacle transcorre en una presó, durant un Vis a Vis a temps real. Lo de Hawaii és perquè a
les presons, els presos acostumen a posar noms de llocs exòtics a les habitacions reservades als
Vis a Vis, com un símbol d'evasió. El protagonista és Marius, un Director General d'Economia de la
Generalitat, implicat en un assassinat. "però al final és una història fantàstica d'amor," diu Murga.
La Marta (tots conserven el nom de pila) és una policia que, a la vegada i d'amagat, fa de puta,
pintora i cantant. I en Pitu és el funcionari de la presó, l'armari guardià.

La trama gira al voltant que en Màrius vol una noia per fer sexe i la lloga, però la fa passar per algú
de la família: "És una comèdia romàntica d'humor, que té el sexe com a punt de partida. Però a
poc a poc van sortint matisos, tots dos tenen mancances i es van enamorant. Veiem com sorgeix
l'amor en el lloc més inhòspit", diu en Marius. I continua: "He de dir que en Miquel és un mestre de
la comèdia! Jo no n'estic acostumat, més aviat he fet clàssics, però m'hi he trobat molt bé. És un
text molt ben escrit i els personatges estan molt ben dibuixats. És un text intelligent, aparentment
banal. El meu personatge va deixant anar coses greus que ha pogut fer, com ara violacions... però
sense afirmar-ho." Per als que estigueu al cas, és en Pitu, de La Riera.

LES QUATRE BANDES

Aprofitant l'estètica del TGB, la companyia va decidir fer l'espectacle a quatre bandes, malgrat la
dificultat que suposa: "Al principi fa una mica de por, al teatre sempre ens podem defensar
amagant-nos pels costats de l'escenari. Però és molt interesant, requereix una tècnica especial, un
treball de resituació i una illuminació diferent. Sempre hi ha algú que et veu, et moguis com et
moguis", diu Màrius. La Marta ho confirma dient que "et trobes despullat, però això et fa centrar
molt."

Miquel Murga comenta que ha estat bàsic que "en Màrius i la Marta es coneixen molt, han treballat
junts en altres ocasions i la seva complicitat és total. S'han d'enamorar de veritat escènicament-
perquè el que passa sigui creïble en aquell espai de la presó. Les obres de Alonso de Santos ja ho



tenen: et demanen actors d'alta qualitat tècnica i molta generositat, per tal que aflorin els
sentiments." Pep Vidal, el funcionari és el menys conegut perquè no treballa habitualment als
teatres, és un actor ubicat als humoristes. Però tots diuen que el seu personatge és el que està
més ben dibuixat. Físicament també és l'ideal, perquè és alt i fort.

Només afegir que José Luis Alonso de Santos està encantat que s'hagi traduït el text al català, ja
que les seves obres s'han fet en diversos idiomes i ja ens posava falta.


