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Madaula furga en la família
3L’actor i autor estrena ‘Adossats’, una comèdia sobre la incomunicació

MARTA CERVERA
BARCELONA

R
amon Madaula estrena al 
Romea Adossats. L’actor i 
autor de l’obra, la primera 
que escriu amb més de dos 

personatges, retrata una família de 
classe mitjana, aparentment ben 
avinguda, que viu en una casa ados-
sada del Vallès Occidental. L’acció 
transcorre un dia de Sant Jordi, al 
jardí on surten a prendre el cafè i dis-
frutar del clima primaveral tres ge-
neracions d’una saga de Jordis. 
 L’avi (Carles Canut) és un excomp-
table jubilat al qual cuida Deisy (Ma-
rieta Sánchez), una dominicana a 
qui li agradaria formar una nova fa-
mília a Catalunya. El seu fill Jordi 
(Jordi Bosch), un ecologista que so-
miava canviar el món, es va conver-
tir en funcionari de Medi Ambient 
i està casat amb la Carme (Rosa Re-
nom), una dona que sempre veu la 
cara positiva de tot. I el seu descen-
dent és el tercer Jordi (Guillem Ba-
lart), un noi que es mor de ganes 
d’allunyar-se del pesat entorn fami-
liar. Madaula s’ha reservat el rol del 
Joan, fill, germà i oncle dels altres 
tres Jordis, un artista d’esperit lliure 

que somia transformar-ho tot amb 
les seves obres.  
 Jordi  Casanovas ,  autor  de 
Vilafranca (Un dinar de festa major) i 
Una història catalana, repeteix amb 
Madaula com a director després 
d’haver treballat junts a L’electe, acla-
mada comèdia de l’autor i actor. 

Tots dos s’identifiquen amb l’inte-
rès per retratar mons pròxims. «Ca-
da vegada ens nodrim més dels nu-
clis familiars perquè permeten par-
lar de moltes coses: art, herències, 
diners, realització personal i profes-
sional, felicitat, depressió…» 
 Madaula utilitza l’humor per 

treure profit de temes diversos com 
la incomunicació, el racisme, el va-
lor dels diners i la vanitat dels artis-
tes. ¿Què passa quan un familiar ne-
cessita diners? ¿I si un vol unir-se a 
algú d’una altra cultura? La peça 
aborda altres assumptes més trivi-
als que també el preocupen, com la 

CITA AL TEATRE ROMEA relació amb els animals. «L’obra par-
la de la relació per a mi malaltissa 
que alguns tenen amb les seves mas-
cotes. Hi ha molta gent que estima 
el seu gos més que a ningú. Aquests 
animals tan mimats demostren el 
dèficit emocional dels seus amos. Hi 
ha qui no pot comunicar-se amb el 
seu germà però sí amb el gos perquè 
aquest sempre l’escolta i li diu que sí 
a tot. A vegades a un el consola més 
el gos que la seva pròpia família». El 
setè personatge de l’obra és, precisa-
ment, un gos que mai es veu. 
 Adossats també retrata la dificul-
tat de comunicar-se entre persones 
pròximes. «Fa reflexionar sobre la 
comunicació equivocada fruit dels 
errors de cadascú», diu Canut. «A ve-
gades volem ajudar fills o germans, 
però en lloc d’intentar saber què ne-
cessiten decidim per ells: si volen 
anar al futbol, els portem al teatre; 
si volen ser mariners, els fem estudi-
ar dret».

TEATRE DE QUILÒMETRE ZERO / Tant Ca-
sanovas com Madaula creuen en el 
teatre de quilòmetre zero. «El perill 
és quedar com una cosa anecdòtica, 
però per crear una ficció interessant 
no fa falta anar lluny», diu Madaula. 
Per la seva part, Casanovas vaticina 
que aquest tipus d’obres sobre famí-
lies catalanes despertarà aviat l’inte-
rès en molts països, igual que han fet 
abans peces sobre famílies irlande-
ses o jueves. «Internacionalment, els 
catalans ens hem fet famosos els úl-
tims mesos. I ja veureu com l’interès 
per saber per què som així farà que 
moltes obres de quilòmetre zero, 
molt locals, viatgin pel món». H

33 D’esquerra a dreta, Marieta Sánchez, Rosa Renom, Jordi Bosch i Ramon Maudaula, a ‘Adossats’.
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