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01. 
MARITS I MULLERS
Última setmana per veure 
l’adaptació que ha fet Rigola de 
la pel·lícula de Woody Allen. I per 
recordar que el 2015 ha estat el 
del ‘renaixement’ del director.  
� La Villarroel. De dt. a dg.

02. 
RHUM
Una altra obra que s’acaba i que 
hem demanat als Reis que ens la 
tornin a portar l’any que ve. No hi 
hauria d’haver Nadal sense Jordi 
Martínez fent de pallasso. Una 
delícia. � Teatre Lliure: Gràcia. De 
dc. a dg.

03. 
ELS VEÏNS DE DALT
Cesc Gay és un dels homes 
del moment. Ha triomfat amb 
‘Truman’ al cine, però abans va 
debutar al teatre amb aquesta 
obra poca-solta que encara 
funciona. � Teatre Romea. De 
dt. a dg.

04. 
LO TUYO Y LO MÍO
El musical de petit format de Joan 
Maria Segura i Dídac Bernadas és 
una piconadora de ‘hits’.  
� Eixample Teatre. De dc. a dg.

05. 
HAMLET
Abans del Hamlet de Pol López, 
podem degustar el de Raimon 
Molins. � Sala Atrium. De dc. 
a dg.
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Per Andreu Gomila
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Lou Reed o Wallace Stevens
Carol López estrena a la Flyhard ‘Sunday morning’, un ‘thriller’ 
plujós amb Nausicaa Bonnín i Isaak Férriz. Per Andreu Gomila 
Tenim una cançó o un poema. La 
primera és de Lou Reed. El segon 
és de Wallace Stevens. El títol és 
el mateix: Sunday morning. I la 
clau inicial –cançó o poema?– 
per descobrir qui és l’assassí del 
ganivet. Carol López ho reconeix: 
va veure l’estiu passat Twin 
peaks i va quedar trastocada. Per 
això s’ha ficat en l’embolic 
d’escriure i dirigir el seu primer 
thriller, ella que sempre ha tirat 
més cap al teatre generacional, 
tot i que insisteix a dir que 
aquesta història detectivesca 
amaga una història romàntica. I, 
esclar, no ha oblidat aquella 
màxima de David Mamet segons 
la qual res no és el que sembla.

López ens col·loca l’Anna 
(Nausicaa Bonnín) i el Robert 
(Isaak Férriz) en una comissaria 
de policia una nit plujosa de 
dissabte de maig. Ella està 
estudiant un cas i ell arriba 
decidit a confessar que ha mort 

algú. Així comença l’obra. I crec 
que no puc explicar res més, 
llevat que la història és trepidant 
i que Lou Reed i Wallace Stevens 
tenen aquí la seva importància. 
O potser no. 

López, de fet, va concebre la 
peça per al Torneig de 

Dramatúrgia que va organitzar el 
Temporada Alta fa dos anys a 
partir de la idea de 
l’autoinculpació d’un 
personatge. I, quan va decidir 
posar-s’hi de debò, va recordar 
què és en el fons el teatre. “Em 

vaig dir: ‘Això és un joc i anirem a 
jugar’”, confessa. 

Els seus personatges, de 
Germanes a Res no tornarà a ser 
com abans, sempre viuen en 
transició. I Sunday morning no 
n’és una excepció. “Tinc 
tendència a fer ties llestes”, diu, 
a l’hora que admet que amb els 
anys ha après a relativitzar les 
coses. “Cada vint minuts passa 
un tren”, dispara. López es posa 
a ella mateixa com a exemple: 
“El 2014 vaig fer a Madrid El viaje 
a ninguna parte i crec que és el 
millor que he fet a la meva vida. A 
la gent li va encantar. Què ha 
passat? No ha passat res”, diu 
mentre beu un glop de cervesa. 
No ens vol dir qui és l’assassí, tot 
i que crec que el poema de 
Wallace Stevens és millor que la 
cançó de Lou Reed.

Sunday morning arriba a la 
Sala Flyhard el dijous 14. 

Quan estava 
escrivint l’obra 
em vaig dir: això 
és un joc i anirem 
a jugar 
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