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ANTONIO CASTRO OBRE una finestra 

indiscreta per mostrar les interioritats de 

l’elit intel·lectual mexicana. L’autor, Juan 

Villoro, coneix el món que retrata, i ho fa 

sense l’acritud que gasta Albee. Posats a 

comparar millor recórrer a Reza i la seva 

intel·ligent combinació de comèdia amb 

discurs. 

En realitat, un cop exposat l’argot filosòfic 

i intuïdes les misèries de la conxorxa, 

rancors i favors per cobrar de qualsevol 

institució, s’imposa la comèdia, les ganes 

d’entretenir el públic amb un personatge 

central (el professor) que es presenta 

com un monstre (narcís iracund, egòlatra 

despietat) per anar polint escena a escena 

les seves urpes i ullals fins que no queda 

cap altre remei que sentir una certa empatia 

amb aquesta criatura.

Encara que sembla que la relació 

conjugal s’assenta sobre un amor ferotge, 

l’aparició dels personatges secundaris i 

el propi esdevenir de la peça condueixen 

a una progressiva dulcificació de la 

farsa amb gust a suc de baies. El millor, 

la complicitat entre Mario Gas (el 

professor) i Rosa Renom (la seva dona).

  Juan Carlos Olivares

L’ANTON I L’EMMA s’estimen, però són 

diferents i decideixen comprar una caravana 

(wohnwagen, en alemany) per ajuntar les ganes 

d’ell per construir una família i les d’ella, de 

conèixer món. Per sobre seu, àngels, fades 

i dimonis lluiten per fer reeixir o fracassar la 

relació. Aquest podria ser l’argument de l’obra 

de Rémi Pradère que un equip joveníssim i 

amb grans idees fa a La Seca. Però faríem curt, 

ja que des del primer moment veus que estàs 

a punt d’assistir a una funció especial: fum, 

làser, una disposició escènica que et fa estar 

enmig de l’espectacle... 

La llàstima és que la intenció és millor que 

el resultat final: molta energia per explicar 

una història sense gaire lloc per on agafar-la 

i amb unes interpretacions que justegen, 

amb alguna comptada excepció. Que la peça 

sigui contemporània, que parli dels desitjos 

de dos joves de manera desacomplexada en 

cinc idiomes, no és excusa per oblidar-se de 

la veritat i de la versemblança. Tanmateix, 

només per les ganes de fer teatre d’una altra 

manera, ja val la pena. 

 Andreu Gomila
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DE QUÈ VA…
Una comèdia sobre 
les vides privades 
de l’elit acadèmica 
mexicana.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Els grans 
pensadors també 
son “persones 
humanes”.

 Teatre Romea. Fins a 

l’11 de desembre.

DE QUÈ VA…
Un noi i una noia 
s’estimen tot i les 
seves diferències.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
La posada en 
escena és atrevida i 
funciona.

 La Seca. Fins al 4 de 

desembre.

Teatre i dansa


