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Ajustat triomf de Clàudia Cedó (Ba-
nyoles, 1973) en la cinquena edició 
del Torneig de Dramatúrgia Catala-
na del Temporada Alta. La jove ac-
triu i autora es va imposar amb la 
seva comèdia D.N.I. per tan sols tres 
vots de diferència a l’actor i drama-
turg Ramon Madaula, que es pre-

Alberto Ramos i Estel Solé, men-
tre que Madaula havia deixat en 
el camí Cristina Genebat i Sergi 
Pompermayer.
 D.N.I. és una comèdia surrea-
lista, fresca i amb rèpliques di-
vertidíssimes. Situa una parella 
de gran vis còmica formada per 
Pol López i Laura Albert, en el mo-
ment en què ella va a renovar el 
document d’identitat. Ell es que-
da al cotxe esperant-la i la do-
na descobreix a la cua de l’ofici-
na un home que és idèntic al  seu 
company. Els dubtes que provo-
ca aquesta situació desencadenen 
una sèrie d’hilarants reaccions. 
Ella ja no sap si qui està al cotxe 
és el seu company o és l’altre. Ell 
reacciona mostrant la seva verda-
dera personalitat, que ocultava 
per satisfer una dona poc amiga 
de canvis.
 A L’electe, protagonitzada per 
un gran Jordi Boixaderas, amb 
Ivan Benet exercint de psiquiatre, 
Madaula incideix en la situació 
política catalana actual. L’elegit 
president de la Generalitat prepa-
ra el discurs d’investidura però li 
sorgeix un greu problema. Quan, 
durant l’assaig, demana la confi-
ança de la Cambra, se sent envaït 

per unes incontrolables picors al 
nas que l’obliguen a fer ganyotes 
incompatibles amb un moment 
tan solemne. I visita un psiquiatre 
perquè li solucioni amb urgència 
el problema d’aquest tic nerviós.
 El metge indaga en la seva in-
fància i comprova que en aquell 
període es va sentir un nen gris 
que tan sols era feliç quan treba-
llava a la xarcuteria familiar. Per 
sortir de la mediocritat, es va dedi-
car a la política. «Jo em vaig posar 
al davant i vostès em van seguir», 
diu en el discurs final, en què re-
coneix que és un frau. «No és que 
em faci por cometre errors. Jo sóc 
l’error», proclama abans de pre-
senciar la seva renúncia, que aca-
barà amb tots els seus problemes 
nerviosos.
 Les possibilitats que aquests 
dos textos de bona factura tro-
bin productor teatral són grans. 
Hi ha antecedents de posteri-
or èxit amb obres que van pas-
sar pel torneig com El crèdit, de 
Jordi Galceran; Smiley, de Guillem 
Clua; Losers, de Marta Buchaca, 
Red Pontiac, de Pere Riera, i La nos-
tra champions particular de Cristina 
Clemente. H

33 La guanyadora 8 Cedó, en el moment de proclamar-se la victòria.
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sentava a la contesa del ring de la 
Sala La Planeta amb la incisiva sàti-
ra política L’electe, en la que ha sigut 
la final més competida de la histò-
ria del certamen.
 Cedó, que acaba de guanyar el 
premi Butaca al millor text teatral 
per Tortugues i d’estrenar en el festi-
val Et planto, va arribar a la vetllada 
de dilluns després d’haver eliminat 

L’obra és  
una comèdia 
surrealista, fresca 
i amb rèpliques 
divertidíssimes

Premi per a Clàudia Cedó
L’autora es va imposar per tres vots en el Torneig de Dramatúrgia, 
amb l’obra ‘D.N.I.’ a la sàtira política ‘L’electe’, de Ramon Madaula
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