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INESTABLE •••
Aprofitant que ara mateix tenim la balena Moby Dick ficada en un
altre dels nostres teatres, cal recordar que va ser Melville qui va
escriure allò que “la realitat supera sempre el que més es tem”. I
esclar, un cop tens la por al cos i saps que la realitat la podria sobre-
passar, pots caure en la trampa de començar a veure amenaces allà
on no hi ha altra cosa que projeccions de la teva imaginació. Doncs,
si voleu riure-us ben a gust de com poden semblar de ridícules les
fòbies i paranoies dels altres (abans de tornar-vos a enfrontar en
solitari a les pròpies), aquí teniu l’espectacle ideal, defensat per
dos fòbics de campionat: dos personatges d’aquells als quals la
possibilitat de no tenir por els provoca veritable pànic. Val a dir que
els dos creadors d’aquest espectacle, guardonat a la Biennal d’Art
Jove de Buenos Aires i que porta dos anys exhaurint localitats per
allà on passa, volien inicialment fer un divertiment sobre la mort,
la gran mare de totes les pors imaginables. I de fet, l’ombra de la
mort recorre sovint l’escenari, encara que entre tanta rialla sembli
passar-nos desapercebuda. De vegades, la rialla fins i tot sembla que
se’ls contagiï a Caminos i Sztryk, actors d’indubtable talent còmic als
quals només se’ls pot retreure que, en algun moment, reiteren en
excés alguns dels seus hàbils recursos interpretatius. En qualsevol
cas, el seu recull de fòbies, barrejades amb intents de regressió a
la falsa seguretat del paradís de la infància, es transformen en un
divertiment irresistible. CIA. SUTOTTOS. DE I AMB ANDRÉS CAMINOS
I GADIEL SZTRYK. LLOC: LA VILLARROEL. VILLARROEL, 87. METRO:
URGELL (L1). TEL.: 934 511 234. DATA: FINS AL 2/4. HORARI: DJ. I DS.,
22.30H; DV., 23H; DG., 20.30H. PREU: 14-22€.• Lavillarroel.cat

A.K.A. (ALSO KNOW AS)
Tu ets d’aquí o ets de fora? I si ets de fora, quin és el moment exacte
en què comences ja a ser d’aquí, si és que aquest moment arriba
mai? El molt viatger arbre genealògic de l’autor d’aquest text (del
qual, simplificant molt –de debò, molt– les coses, es pot dir que
és argentí de naixement i català d’adopció) constitueix una bona
mostra de com de difícil es fa sovint contestar aquesta pregunta.
Doncs, compliquem-la encara una mica més. Com se li complica al
protagonista de l’obra, un adolescent que va ser adoptat de petit,
que ara s’ha ficat en uns embolics amorosos que podrien comportar
embolics judicials barrejats amb d’altres vinculats a classes socials.
Benvinguts a la molt embolicada existència d’aquest noi amb
ganes de saber què dimonis és! DE DANIEL J. MEYER, DIR.: MONTSE
RODRÍGUEZ CLUSELLA. INT.: ALBERT SALAZAR. LLOC: SALA FLYHARD.
ALPENS, 3. METRO: PLAÇA DE SANTS (L1, L5). TEL.: 934 322 477.
DATA: FINS AL 5/4 (PRORROGABLE). HORARI: DL. I DE DC. A DV., 21H;
DS., 18 I 21H; DG., 19H. PREU: 14€.• Salaflyhard.com
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Sutottos emprèn una regressió a la infància. FOTO: PABLO LINIETSKY

Ja sabeu que el costum de
ficar-te a casa d’algú per
anar a veure una obra de te-
atre, encara que actualment
sigui practicat també sovint
pels nostres creadors escè-
nics, va viure el seu moment
de màxima esplendor a la
Buenos Aires dels anys del co-
rralito. Va ser llavors quan la
manca de recursos econòmics
va estimular l’ús dels espais
domèstics com a escenari te-
atral. I no és estrany que, en
un ambient tan familiar, pro-
liferessin alhora les obres te-
atrals amb un toc tragicòmic
centrades en la complexitat
de les relacions familiars.
Com tampoc és estrany

que, quan l’autora peruana
Mariana deAlthaus –con-
siderada una de les veus més
estimulants del teatre del seu
país– buscava lloc per estre-
nar la seva particular aporta-
ció al tema dels drames vis-
cuts en família i servits amb
notables dosis d’humor,
acabés ficant també els seus
personatges en una casa par-
ticular. Això, fins que l’èxit
–la llar s’omplia cada vespre
de gom a gom– ha obligat la

família Solar a sortir de casa,
passejar-se per festivals
internacionals, entrar en
espais teatrals més convenci-
onals i fins i tot projectar-se
a les pantalles de les sales de
cinema gràcies a una adapta-
ció cinematogràfica de l’obra
estrenada el passat mes de
novembre. I ara li toca a
Carol López fer-nos sentir
al Lliure com si fóssim a la
llar dels Solar: tenir dos ger-
mans reals –els Clotet– fent
de germans a la ficció hi pot
ajudar força. Tot i que cal de-
sitjar que l’Aina i el Marc no
hagin de viure mai conflictes
tan feixucs com els que viuen
els seus personatges.

Fem les paus d’una vegada?
Ja ho diu el patriarca de la
família, aquest sol ara en
fase crepuscular al voltant
del qual han girat sempre
tots els planetes del sistema
solar: “El Nadal és una merda

RAMON OLIVER

Aina Clotet, una noia amb moltes ganes de recompondre l’escaldada unitat familiar. FOTO: KIKU PIÑOL

si no es viu en família”.
Però no ens enganyem; vis-

cut en família, el Nadal pot
resultar encara pitjor. I si el
món ficcional va ple d’histò-
ries en què l’àpat nadalenc fa
esclatar totes les tensions,
és precisament perquè re-
flecteix allò que passa sovint
en el món real quan tenen lloc
aquesta mena de celebraci-
ons. D’altra banda, la influ-
ència sovint enganyosa de
l’esperit nadalenc pot por-
tar-te també a la potser enga-
nyosa convicció que aquest és
el moment ideal per fer una
mica de catarsi i anteposar la
reconciliació a la rancúnia.
El cas és que, tal com ho veu

Althaus, totes les seves obres
parteixen d’una incomoditat,
d’un desacord amb la realitat
o d’una pregunta angoixant.
I, al clan dels Solar, es diria
que els tres factors coincidei-
xen. Potser amb bones inten-
cions no n’hi ha prou.

EL PARE NOEL ES DEIXA CAURE PER LA XEMENEIA DEL TEATRE LLIURE EN

COMPANYIA DE CAROL LÓPEZ I LA MÉS DESESTRUCTURADA DE LES FAMÍLIES

Ara ve Nadal,
matarem el gall…

EL SISTEMA SOLAR

DE MARIANA DE ALTHAUS. DIR.: CAROL LÓPEZ. INT.: NAUSICAA BONNÍN, JOEL
BRAMONA/JAUME SOLÀ, AINA CLOTET, MARC CLOTET, GUILLERMO TOLEDO.
LLOC: TEATRE LLIURE DE GRÀCIA. MONTSENY, 47. METRO: FONTANA (L3). TEL.:
932 387 625. DATA: FINS AL 22/4. HORARI: DE DT. A DV., 20.30H; DS., 19H;

DG., 18H. PREU: 13,50-26,50€. 15% DE DTE. • Teatrelliure.com


