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Riallades de peix

Francesc Massip

'Teatre sense animals', de Jean-Michel Ribes. Intèrprets: Mercè Arànega, Jordi Boixaderas, Marta
Marco, Francesc Albiol, Àngel Llàcer. Versió i direcció: Sergi Belbel. Teatre Romea, 17 de març.

Un altre èxit cantat d'aquest cicle de dramatúrgia francesa que s'ha empescat el Romea, aquest cop
amb un conjunt de bons actors autòctons, portadors d'un estil interpretatiu més convincent i segur que
els mediàtics de torn. Es tracta de vuit historietes independents i de desigual eficàcia escènica, escrites
seguint els procediments de la pura comèdia, que conformen un mosaic multicolor que la il·luminació i el
figurinisme subratllen potser amb un excés d'obvietat.
El problema és que quan arribes a la tercera faula ja s'han posat de manifest tots els ressorts de
l'engranatge productor de sorpreses i l'espectador no té altres expectatives que corroborar una i altra
vegada el funcionament del greixat mecanisme. Sobretot quan la segona constitueix la millor seqüència
de l'espectacle, on uns immensos Boixaderas i Arànega posen veu -i crit- al matrimoni revingut que
s'enfila en una crispada discussió després d'assistir a la plúmbia representació de la Fedra raciniana
protagonitzada per la germana de l'esposa, l'espurna que aviva l'infern de la parella.
No podem passar per alt el cas d'un dels millors intèrprets del país, que ha preferit nedar en els tropicals
pixats de riure d'aquesta peça confortable en lloc de sostenir el compromís d'un incòmode Torvald a
Casa de nines. Són decisions que omplen de dubtes l'ofici actoral, que s'hauria d'emmirallar en les
actituds responsables i arriscades d'una Duse o una Xirgu, per posar dos models d'intèrpret que caldria
tenir més en compte dins el tou panorama actual. Una acurada plàstica escènica i una hàbil direcció
atorguen dignitat a un producte d'entreteniment disposat a fer riure fins els peixos, que boquegen l'aire i
els diàlegs fins a omplenar la sala de bombolles.
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