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Àngel Llàcer porta a escena la crisi dels 30

Pablo Derqui, Mariona Ribas i Mont Plans protagonitzen al Condal la comèdia 'Ja en tinc 30!'

El mite de Peter Pan, el nen que no volia créixer, és la base de l'obra de Jordi Silva, que va
obtenir el premi Fundació Romea de textos teatrals.

Jaume Pi

L'Andreu acaba de fer trenta anys. Malgrat que a ell això no li resulta problemàtic, tothom del seu entorn
s'entesta a recordar-li la fatídica celebració i tot el que se suposa que ha de fer a partir d'ara. Ell passa
de tothom, i només té el públic, amb qui dialoga al llarg de l'obra, com a confident de les seves
angoixes.

Aquest és el punt de partida de Ja en tinc 30!, l'adaptació d'Àngel Llàcer de l'obra del jove dramaturg
Jordi Silva que, amb el títol d'Íntimes loquacitats, va guanyar la segona edició del premi Fundació
Romea per unanimitat. L'obra, una comèdia de situació sobre la crisi dels trenta, es podrà veure a partir
del 7 de setembre, encara que l'estrena oficial serà el dia 13, i està interpretada per cinc actors: Pablo
Derqui, Mariona Ribas, Mont Plans, Joan Negrié i Susanna Garachana.

El director va admetre, en la lúdica presentació de l'obra ahir en un parc infantil, que pateix la mateixa
crisi, de manera que "al llegir l'argument em vaig identificar molt amb el personatge principal, ara era el
moment adequat per fer aquesta obra". Llàcer va definir la peça de "molt divertida" i va descriure-la com
la història d'"un nen de trenta anys ancorat en la joventut i que no vol créixer". Per Llàcer, l'Andreu es
converteix en "el pont entre l'espectador i els fets a escena", mentre que la resta de personatges de
l'entorn del protagonista són arquetips de la generació que acaba de complir els trenta.

En homenatge als integrants d'aquella generació, l'obra també inclou records sonors com ara les
sintonies de sèries i pel·lícules com Comando G, Rocky i Dirty Dancing.

Una obra 'autoideològica'
L'autor, un tímid Jordi Silva que s'estrena en el món del teatre com a dramaturg -abans havia estat
cambrer al bar del Teatreneu de Gràcia-, es va mostrar molt content per tot el que li estava passant.
Silva va escriure l'obra acabats de complir els trenta, encara que a la presentació es va negar a definir-
la d'autobiogràfica i, en canvi, es va inventar el terme "autoideològica" per identificar-la.
Segons l'autor, "l'Andreu no sóc jo però, en realitat, penso com ell, encara que no actuo de la mateixa
manera". A aquesta afirmació va afegir-hi en to de broma que "mai he tingut tant d'èxit amb les noies".
Silva va aclarir que si bé el protagonista podria ser ell mateix, la resta de personatges "són producte de
la meva imaginació".
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L’equip artístic de Ja en tinc 30! Es diverteix a la presentació de l’obra
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