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Teatre

�TRES GENERACIONS
Mals temps per al teatre, aquests, 
en què costa un munt aixecar 
una producció i, esclar, viure’n. 
Però també hem de dir que potser 
el teatre català viu l’edat d’or 
de la interpretació. Vull dir que 
potser no hi havia hagut mai tants 
bons actors lluitant per un paper 
protagonista, de Josep Maria Pou 
a Pol López, de Lluís Homar a 
Marcel Borràs, de Núria Espert a 
Laura Aubert. L’altre dia, el gran 
Georges Lavaudant, que fa disset 
anys que treballa a Barcelona, 
m’ho deia tot contemplant el 
repartiment d’‘El rei Lear’ de Lluís 
Pasqual. Justa la fusta.

�GRANS
Els actors necessiten entrenament, 
fer moltes obres, passar-se molts 
dies a la sala d’assaig. I només 
uns quants, pocs, arriben a la 
maduresa. Pou o Homar són 

exemples d’una vida passada als 
escenaris. I és veritat, com em 
comentava un dia en Pou, que 
quan apareix, el públic veu en ell 
tots els personatges que ha fet.

�JOVES
La diferència rau en la qualitat 
dels actors de menys de 50 anys. 
És veritat que fa una dècada 
no teníem intèrprets com Julio 
Manrique, Clara Segura, Laia 
Marull i Joan Carreras. Tots van 
ser joves promeses, com Borràs, 
com Aubert, com López, Mar 
Ulldemolins, Pau Roca... i han 
sabut créixer, agafar gruix. Fins i 
tot redescobrim gent com Manel 
Sans, que la temporada passada 
ens va deixar bocabadats a 
‘Mamon’ i ‘Cleòpatra’. Un actor, 
als 45 anys, és jove, ja que li toca 
donar vida als grans papers. I ara 
mateix hi ha molts candidats a fer 
de Hamlet o Macbeth.

L’edat d’or dels actors

Treplev
Per Andreu Gomila

Un irlandès i els seu dos fills 
que viuen en un suburbi de 
Londres representen cada dia 
el que va ser la dramàtica 
última jornada del pare a 
Irlanda. Tota una obra de teatre 
regida per un pare autoritari que 
només deixa sortir de casa un 
dels fills per anar a comprar al 
súper. Avui, però, la dependenta 
trucarà a la porta perquè el noi 
s’ha confós de bossa i la 
realitat entrarà en un món 
tancat, immòbil, on es 
reprodueix una grotesca 
història que satiritza alguns del 
trets identitaris dels irlandesos. 

Enda Walsh aixeca una 
tremenda i embolicada farsa en 

el primer acte que és desvelarà 
en el segon i que exigia una 
lectura més entenedora per als 
espectadors. Malgrat el 
desconcert, les magnífiques 
interpretacions dels tres actors 
i un gran segon acte revelen la 
qualitat d’un text tan divertit 
com tràgic. –S.F.

NOTA AL PEU Un dels èxits del 
Temporada Alta passat.

La farsa de Walworth
���

Teatre Akadèmia. 
Fins al 7 de febrer.


