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Teatre

73 raons per deixar-te no amaga 
el lloable intent d’aixecar des del 
no-res i amb vímets autòctons, 
una funció que emuli el musical 
de Joe DiPietro i Jimmy Roberts 
T’estimo, ets perfecte, ja et 
canviaré que Elisenda Roca va 
dirigir amb gran èxit el 2013, tot 
reprenent-ne la versió de la 
primera producció catalana de 
l’obra dirigida per Esteve Ferrer 
el 1999. Quan Roca va assumir 
el remake, tenia entre mans el 
referent del to de la comèdia. No 
és el cas d’aquesta nova 
comèdia musical (amb menys 
música) sobre el món de la 
parella amb text de Guillem Clua i 
partitura de Jordi Cornudella en 
la qual repeteixen la directora, 
una de les actrius (Mercè 
Martínez), el director musical i 
els músics en escena.

Clua planteja una relació, si no 
impossible (paraula prohibida en 
temes d’amor), sí molt difícil 

entre dos estereotips als quals, 
a més, caricaturitza. Ella és una 
pija. Una jove treballadora 
despolititzada i més preocupada 
a tenir unes sabates noves que 
per la contestació social d’un 
actor sense feina, aixoplugat 
sota el moviment dels indignats 
de qui s’enamorarà bojament.

El text no és cap meravella i 
demana a crits una direcció que 
li doni la volta, que el faci volar 
per sobre dels 
convencionalismes. Per contra, 
Roca fa una lectura plana, fins i 
tot sentimental, i ofereix una 
posada en escena anodina, 
dramàticament àtona, malgrat 
tenir quatre magnífics intèrprets 
per construir la funció. Roca no 
ha trobat el to. Tampoc la 
partitura de Jordi Cornudella no 
s’allunya gaire dels estereotips 
del gènere i el desencertat espai 
escènic tampoc no ajuda. Aquest 
cop és evident la raó de la dita: 
les segones parts no han estat 
mai bones. –Santi Fondevila

NOTA AL PEU Hi ha un pianista i 
un violinista en escena.

73 raons per deixar-te
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Teatre Goya. 
Fins al 10 de gener.

La nit de Helver és un drama 
sobre la persecució dels 
diferents en els sistemes 
totalitaris del dramaturg 
polonès Inqmar Villqist, que ja 
vam conèixer a l’últim Grec en 
una producció bosniana de 
l’obra. El director txec Pavel 
Bsonek ofereix ara una lectura 
molt continguda del drama  
d’una dona que conviu amb un 
noi amb discapacitat 
intel·lectual al qual ha adoptat 
per expiar el seu pecat: va 
abandonar el seu infant perquè 
era minusvàlid. I diem pecat 
perquè a la  la motivació  
religiosa de tot plegat és 

evident, ja que el director 
dibuixa una dona amb accentuat 
esperit i gestualitat de monja. 
Notables interpretacions d’Alba 
Florejachs i Sergi Torrecilla. 
Diríem, però, que ni la música, ni 
el disseny de llums ajuden gaire 
a explicar la història. –S.F.

NOTA AL PEU Un gran paper 
dramàtic d’Alba Florejachs.

La nit de Helver

ABBA va guanyar Eurovisió el 
1974 amb Waterloo. Quan el seu 
triomf s’acosta al mig segle, la 
cançó segueix aixecant dels 
seus seients tres generacions 
d’espectadors al Teatre Tívoli. 
L’esperada propina del musical 
Mamma mia!. Mai no ha estat 
una gran producció; no llueix 
complicats decorats ni 
memorables coreogra es. A 
canvi es vesteix amb un 
impactant disseny de llums i –el 
més important– amb un 
cançoner prodigiós pel seu ocult 
virtuosisme i la seva capacitat 
per incrustar-se en la memòria 
col·lectiva.

Tampoc la trama posseeix res 
d’especial. Podria passar en una 
illa grega o a Eivissa. Canvi 
geogràfic tan fàcil d’introduir 
com les morcilles que es permet 
l’elenc per congraciar-se amb la 
platea. L’espectacle és una festa 
contínua de temes del grup suec 
–els diàlegs s’estenen una mica 

més cap al final de la funció– que 
l’endollada companyia 
concelebra amb una alegria 
contagiosa. –Juan Carlos 
Olivares

NOTA AL PEU Nina 
torna a ser la 
protagonista del 
musical.

Mamma mia!
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Teatre Tívoli. 
Fins al 27 de febrer.DE LA SETMANA

L’OBRA

DUES PARTS

LA PRIMERA
A la primera part del musical, 

descobrim les 72 raons que la Mercè 
i el Toni tenen per separar-se. Sabrem 

com són, amb tot luxe de detalls, i 
qui són els seus pares. 

LA SEGONA
A la segona coneixerem la raó 

definitiva, la 73, produïda tres anys 
després que la parella anés a viure 
sota el mateix sostre. No és el que 

s’esperen...

���

Sala Atrium. 
Fins al 13 de desembre.


