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Teatre Poliorama. 
Fins al 13 de març.

 mostra ja 
símptomes de la seva 
dependència de la memòria de 
l’àvia, que l’altra nit, al 
Poliorama, feia de traductora 
simultània de la seva néta 
perquè la jove entengués  la 
magnitud de la tragèdia de 
l’educació franquista, 
especialment per a les nenes 
sotmeses al compliment estricte 
de la secció femenina de Falange 
i el catequisme de la Santa Mare 
Església. Als de vint anys 
aquestes historietes els sonen a 
conte llunyà, però no els importa 
no agafar tots els detalls de la 
ironia del text d’Andrés Sopeña 
perquè gaudeixen igual que els 

seus pares i avis am  el magní c 
treball del quintet d’actrius 
(Roser Batalla, Lloll Bertran, 
Victòria Pagès, Mireia Portas i 
Isabel Rocatti), lliurat a la 
mesura justa de la caricatura de 
mitjons caiguts, bata i cues. 
–J.C.O.

NOTA AL PEU La vida a les 
escoles franquistes.

�MÉS DE TRES HORES
El teatre no és com la literatura: 
els editors sempre diuen que es 
venen més els totxos que els llibres 
de 130 pàgines, com si el lector, 
a l’hora de comprar, mesurés les 
hores de joia que li proporcionarà 
el volum adquirit. En teatre, la 
norma diu que les obres no han 
de durar més d’hora i mitja. Què 
passa, però, quan la cosa supera 
les tres hores? A molta gent, diuen, 
li espanta. Tenen por que sigui un 
pal. Però la realitat ens diu que si 
les obres són bones, ningú no té 
por de les tres hores. Ha passat 
amb ‘El rei Lear’ i està passant 
amb ‘El professor Bernhardi’. 

�CONVENCIONS
Al cine hi ha la convenció que 
les obres mestres duren almenys 
150 minuts. Amb el teatre passa 
el mateix, ja que no hi ha cap 
obra de Shakespeare –és a dir, 
el cànon– que puguis fer bé en 
menys de dues hores. Si la posada 
en escena funciona, no hi ha 
dubte que una obra llarga quedarà 
a la teva memòria per sempre. 
Penso en els ‘2666’ i ‘Rock’n’roll’ 
de Rigola, en ‘La casa de la fuerza’ 
de Liddell, en les ‘Tragèdies 
romanes’ i ‘The fountainhead’ d’Ivo 
van Hove, en el ‘Tirant lo Blanc’ de 
Calixto Bieito, en el ‘Kotakhof’ de 
Pina Bausch. Densitat deliciosa.

La densitat
Per Andreu Gomila

Treplev

TEATRE 401.indd   37 22/2/16   19:51


