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El TNC reivindica 
un Sagarra filosòfic, 

europeu i modern 

rada en un teatre professional. El 
Teatre Nacional recupera aquest 
text sota la direcció de Jordi Prat i 
Coll, des d’avui fins al 25 de desem-
bre, a la Sala Petita. També es podrà 
veure en dotze localitats catalanes 
dels Teatres en Xarxa, com Sant Cu-
gat, Granollers, Manresa, Tordera, 
Girona i Sant Boi de Llobregat.  

Una Europa en crisi 
L’actriu Laura Conejero interpreta 
aquesta Sílvia que té una única for-
tuna: ser fidel als seus principis. Sa-
garra situa l’acció en una ciutat eu-
ropea en els anys previs a la Guerra 
Mundial i fins al seu final, del 1935 
al 1945. Sona Beethoven. El públic 
entrarà a casa de la Sílvia, una vídua 
decidida a no viure com dicten les 
convencions. “Té una manera par-
ticular de pensar, sentir i actuar. 
Davant de qualsevol circumstància, 
la Sílvia, que s’ha pensat molt, per-
què és culta i llegida, no vol caure en 
el que l’Església li demana a una ví-
dua, ni tampoc educa els fills com li 
diuen. Ella és bohèmia, es posa un 
vestit del 1900 i canta –explica Prat 
i Coll–. Mentre el diner dicta com 
ens hem de comportar en societat, 
ella parla dels inadaptats a l’hora de 
pensar que un altre món és possi-
ble”. Per això assegura que veu pa-
ral·lelismes amb l’actualitat: d’una 
banda, perquè “Europa torna a es-

tar en crisi”, afirma; de l’altra, per-
què hi “guanyen els adaptats”. Per 
això afirma: “Quina por que l’obra 
hagi sigut escrita el 1947!”  

La fortuna de Sílvia parla de 
“com decidim viure la nostra vida 
respecte als grans temes”, afirma 
Prat i Coll. L’autor té la voluntat 
d’explicar-se a ell mateix i explicar 
el món, no tant d’entretenir. I si no 
va tenir èxit és perquè “l’espectador 
esperava d’ell un altre tipus de te-
atre”, apunta el director. Ho diu per 
parlar dels inevitables prejudicis, 
un tema que l’obra també aborda i 

Laura Conejero 
és la Sílvia de 
Josep Maria de 
Sagarra.   
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que la Sílvia intenta driblar. Però 
ella, al marge de les penúries que 
passa, “es referma en com veu el 
món”. Ara bé, també té ombres i 
contradiccions –uns misteriosos 
diners que li serveixen per poder 
anar tirant– i té la creença naïf que 
pot canviar el món sense sortir de 
casa. Potser “no és una activista pe-
rò és molt conscient i lúcida, condi-
cions per poder canviar les coses”, 
defensa Conejero sobre aquest ar-
quetip de Sagarra i sobre un text 
que aborda “la responsabilitat que 
tenim en el món que patim”.e 

Jordi Prat i Coll dirigeix l’existencialista 
‘La fortuna de Sílvia’, amb Laura Conejero

TEATRE

La fortuna de Sílvia és un Josep Ma-
ria de Sagarra posterior a l’èxit po-
pular de Josep Maria de Sagarra 
dels anys 30 al Teatre Romea. És un 
text de postguerra, escrit el 1947, 
després d’haver tornat de l’exili 
francès, del famós viatge de noces a 
la Polinèsia i després d’haver tradu-
ït Shakespeare i Dant. Llavors, a la 
vegada que es recuperaven algunes 
peces de teatre català, com L’hostal 
de la Glòria, Sagarra estrenava uns 
textos de caire existencialista que 
es preocupaven per “les cicatrius 
europees i la situació d’una gent 
que havia fet uns exercicis de supe-
ració brutals, i ho feia amb les es-
tètiques que a Europa guanyaven 
pes”, explica el director del Teatre 
Nacional, Xavier Albertí.  

Però, malgrat aquest intent euro-
peista i modern, l’ampli públic cata-
là que havia assolit Sagarra amb els 
versos costumistes d’El Cafè de la 
Marina i La Rambla de les floristes 
no el va seguir quan va estrenar la 
prosa filosòfica d’El prestigi dels 
morts, Ocells i llops o Galatea. De fet, 
l’empresari del Teatre Romea no-
més va programar La fortuna de Síl-
via dues setmanes, i des de llavors 
no s’havia tornat a veure en tempo-
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Marta Barceló s’imposa al sisè Torneig de Dramatúrgia
Gerard Guix, Elisenda Guiu, Josep 
Julien, Marta Galán, Roc Esquius i 
Jan Vilanova. 

Humor i dramatisme 
Tocar mare, esplèndidament inter-
pretada per Maria Rodríguez (filla) i 
Isabel Rocatti (mare), parteix d’una 
situació força improbable –una do-
na de 62 anys amb carències afecti-
ves publica un anunci perquè la 
comprin com a mare– però narra 
una sèrie d’esdeveniments ben cre-
ïbles i quotidians que acaben 
apel·lant a la família i al desig d’asso-
lir la felicitat a la llar.  

Les escenes humorístiques, com 
per exemple les relacionades amb el 
contracte que signen les dues dones 
(entre altres aspectes, especifica els 
diners que la filla ingressarà cada 
mes a la mare, els regals que rebrà 
pel seu aniversari, amb quina fre-
qüència dinaran juntes i fins a quin 
punt seran amoroses o empàtiques 
l’una amb l’altra), s’alternen amb 
moments molt més dramàtics, com 
quan es posen al descobert les feri-

Marta Barceló 
va guanyar el 
Torneig de 
Dramatúrgia. 
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El text finalista de Jordi Vallejo, 
Súbita, defensat per Sílvia Bel i per 
un David Bagés un pèl titubejant, 
parla d’un matrimoni que trontolla 
quan a ell li diagnostiquen el gen de 
la mort sobtada. Malgrat aquest in-
fortuni, la peça de Vallejo, guionis-
ta també de sèries televisives, fa 
una clara aposta per la comicitat. La 
parella, que porta 25 anys de matri-
moni, inicia un llarg diàleg sobre la 
millor manera d’afrontar un pro-
blema que també podria afectar el 
seu fill.  

Aquesta conversa, plena de mo-
ments hilarants derivats dels pro-
blemes de convivència, de la neces-
sitat de fer cursets de primers auxi-
lis o comprar un desfibril·lador i de 
les propostes per acabar amb tot el 
que pugui provocar ensurts al marit 
(el Barça, les partides de botifarra, 
el timbre de la casa o fins i tot el des-
pertador), evoluciona de tal mane-
ra que tots dos acaben descobrint 
uns quants enganys de l’altre, una 
sèrie de mentides pietoses que aju-
den a sostenir el matrimoni.e

des del passat i la sensació que mai 
no han acabat de tenir la vida que els 
hauria agradat. 

 El text guanyador proposa cons-
tants canvis espaials i temporals 
que permeten que l’espectador 
s’amari lentament d’unes vivències 
plenes d’esperances i desencants.  

Crònica

L’entusiasme de Marta 
Barceló quan la gua-
nyadora de l’any passat, 
Clàudia Cedó, li aixeca-
va el braç esquerre pro-

clamant-la campiona de la sisena edi-
ció del Torneig de Dramatúrgia Cata-
lana del festival Temporada Alta és la 
millor prova del nivell assolit per 
aquesta singular competició teatral. 
Barceló, que a principis d’any ja va en-
dur-se el Torneig de Dramatúrgia de 
les Illes Balears amb Abans que arri-
bi l’alemany, es va imposar ahir a la nit 
a Jordi Vallejo gràcies al públic, que 
va votar majoritàriament Tocar ma-
re, una peça tragicòmica que descriu 
una relació mare-filla molt particu-
lar. Barceló i Vallejo van arribar al 
combat final, que un any més va om-
plir de gom a gom la sala La Planeta, 
després de derrotar els dramaturgs 
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