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a uns dies els responsa-
bles de La Villarroel
anunciaven que la prò-
xima temporada torna-
va Germanes de Carol

López. L’espectacle havia trasto-
cat el calendari de la sala i per pe-
tició popular –com es deia
abans– s’organitza una resposi-
ció per al maig del 2009. Un èxit
que no només es mesura per la
incansable fidelitat del públic. En
aquest terreny, Paco Morán
mana des de la dècada dels no-
ranta, amb alguns long-runners
immunes a la premsa. Germanes
és a més un èxit recolzat clara-
ment per la crítica, aquestes veus
presumptament preparades per
ponderar la feina dels còmics. No
és la primera vegada que Carol
López aconsegueix convèncer
públic i crítica. Ja ho va aconse-
guir abans amb V.O.S., un altre
muntatge amb pròrroga, aquest
cop al Lliure.

Té aquesta autora i directora la
clau secreta de l’èxit? És possible
quelacombinacióRoyalCourt–Ci-
nema–Buenos Aires sigui la per-
fecta per seduir públic i crítica?
Apunts biogràfics que expliquen
sobretot una multitud de mira-
des sobre l’escriptura i la manera
de fer-la arribar a l’espectador.
Una frescor, una naturalitat des-
acomplexada que atrapa el desti-
natari de les seves històries pel
seu equilibri entre el drama i la
comèdia. Un híbrid que és el més
pròxim a la vida que pot trobar el
públic en un escenari.

L’èxit no és tan previsible. Les
combinatòries –com les possibi-
litats de fracàs– poden ser gaire-
bé infinites. Una bona comèdia
podria tenir, d’entrada, mig tra-
jecte cap al triomf fet. Però la co-
mèdia és plena de trampes, so-
bretot per als intèrprets. Posats
a demanar, aquesta impossible

‘Germanes’, de Carol López, ha obtingut el reconeixement de públic i crítica i tornarà a La Villarroel el pròxim mes de maig ■ DAVID RUANO

fórmula de l’èxit hauria de conte-
nir uns diàlegs brillants, de
tempo àgil, que expliquin amb
ironia les inevitables amargors
de la vida; uns intèrprets que
creïn en la presència, tal com
l’entén David Mamet en els seus
escrits antimètode, un estar amb
tots els sentits a l’escenari, obli-
dant-se de buscar el personatge
en el seu interior, atents a l’inter-
canvi en temps real d’idees i emo-
cions; llibertat per barrejar gène-
res i estils sense que es notin co-
sits artificials; direcció invisible
que s’ha anat infiltrant en l’equip
durant un llarg període d’assajos,

preferiblement més enllà dels ha-
bituals seixanta dies.

Una combinació entre moltes,
encara que sigui un misteri què
provoca aquesta fascinació últi-
ma que posa d’acord l’espectador
i els designats com els pre-Tony
del teatre. En aquesta categoria
no entren aquells espectacles que
es preparen per respondre a la
desgana de determinat públic,
aquell que va al teatre només per
refermar-se en la seva manca de
curiositat.

No és una divisió entre teatre
comercial i d’alta cultura, o pri-
vat i públic. Cadascú té opcions

per despertar la ment i els sen-
tits. El bon teatre es basa en la
idea de l’esdeveniment, d’assis-
tir a alguna cosa sorprenent. El
mal teatre és un producte basat
en la rutina. Els seus adeptes són
els mateixos que consumeixen
mala televisió i mal cinema. Amb
l’excusa de no voler pensar,
molts cops també deixen de sen-
tir. L’emoció de l’excepcional és
voluntàriament substituïda per
la comoditat neuronal del cone-
gut. Tastar i emocionar-se, la go-
sadia d’experimentar. Per a
aquesta gran minoria ha de tre-
ballar el teatre. ■
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@ Èxit de públic. Com en la
pornografia, aquí el triomf
es mesura per la quantitat.
Setmanes, mesos i anys
ocupant la sala; centenars i
milers d’espectadors com-
prant la seva entrada. És el
barem que realment excita
el teatre comercial. Els nú-
meros creixen per esdeve-
nir l’autèntic reclam de
l’espectacle. A partir de
cert moment, ja no impor-
ta qui actuï, sinó unir-se a
una senzilla operació ma-
temàtica convertida en es-
deveniment. El públic
transformat en protagonis-

ta col·lateral. L’efecte “jo
també hi vaig ser”, que
converteix una simple
transacció comercial en un
capítol de la història de ca-

dascú. Un tema de con-
versa per al primer dia la-
borable.

@ Èxit de crítica. Amb sin-
ceritat, un premi de conso-
lació, un bàlsam per a l’ego
dels artistes i una esperan-
ça per mantenir viu l’es-
pectacle amb uns bolos
avalats per laudatoris re-
talls de premsa. La crítica
no salva espectacles, però
manté càrrecs públics, em-
presaris dubitatius, direc-
tors valents i intèrprets
amb la moral fràgil. Una
bona crítica és com una

carta de recomanació: un
aval de futur. El present
pot ser un fracàs comerci-
al, però una bona crítica és
una ferma crossa per insis-

tir en l’intent. Un valorat
gest de complicitat que
ajuda a mantenir-se en el
camí encara que no es
trobi amb el públic.

@ Èxit de públic i crítica.
L’autèntic número guanya-
dor, el somni perseguit per
tots els que participen en el
negoci de la cultura (vegeu
teatre). És tenir-ho tot,
quantitat i qualitat. Diners i
prestigi, tot en un. Tan bus-
cat com rar de trobar.
Aquesta unanimitat existeix.
Pot presentar-se dos o tres
cops en una mateixa tempo-

rada, malgrat que la coinci-
dència en rares ocasions es
produeix per la mateixa
suma de raons i factors.
D’ací el misteri: com posar
d’acord la massa amb el
pretès expert? Sobre aquest
atractiu interrogant s’alça
un art que passa per taqui-
lla, o almenys per percen-
tatges d’ocupació (tan im-
portant en el teatre públic).
Quan s’aconsegueix, la sor-
presa és genuïna, vivificado-
ra, suficient per convèncer
tothom que paga la pena
continuar jugant en aquesta
ruleta de la fortuna.


