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ESTRENA DE NICO&SUNSET

Rialles i sexe al Borràs
3 ‘Oh, mami’ s’endinsa en el plaer femení amb humor

M.C. 
BARCELONA

Mares, sexe i magdalenes es barre-
gen a Oh, mami!, una comèdia vode-
vilesca que transcorre en un local 
de la zona alta de Barcelona, una 
pastisseria muntada per dones que 
es converteixen en emprenedores 
per no avorrir-se. La idea de tenir 
una pastisseria especialitzada en 
cup-cakes, les magdalenes de tota la 
vida amb cremós acompanyament 
a la part superior les portarà no obs-
tant a ficar-se en un negoci il·legal: 
oferir un altre tipus de dolços.  

Tot comença quan la Maribel, 
personatge que interpreta Anna Ba-
rrachina, descobreix els plaers d’un 

massatgista «obsessionat amb l’or-
gasme perfecte», interpretat per Oc-
tavi Pujades. I, a fi d’animar el nego-
ci suggereix transformar l’altell de 
la botiga en un espai òptim per ofe-
rir massatges amb final feliç.  

No serà fàcil condicionar-lo sen-
se que hi hagi sospites, com tampoc 
ho serà mantenir la discreció, una 
cosa imprescindible per al bon nom 
d’un local situat davant el parc on 
juguen els fills de moltes de les se-
ves clientes. 

Jofre Borràs, Artur Busquets, Bet-
sy Turnez i Joana Vilapuig comple-
ten el repartiment. Interpreten els 
diferents personatges al teatre Bo-
rràs. Des de mares cansades de la ru-

tina, a les parelles d’algunes i la va-
riada clientela que va al local.  
 

INSPIRAT EN SARRIÀ / «La idea d’aques-
ta obra va sorgir quan anava al parc 
amb el meu fill, a Sarrià, i escoltava 
les mares perquè els pares amb 
prou feines venien», recorda Oriol 
Vila, autor del text i codirector amb 
Raquel Salvador. Tots dos formen 
Nico& Sunset, tàndem creatiu que 
ja va triomfar amb Paradise. Si aque-
lla obra ambientada en un puticlub 
tractava sobre diferents formes 
d’amor, en aquesta el sexe s’ha trac-
tat amb summa delicadesa, expli-
quen. «La veritat és que teníem una 
mica de por. Però les funcions prè-

vies han anat molt bé. Ningú s’ha 
escandalitzat, la gent s’ho passa bé. 
Hi ha sorpreses, és clar, però tot està 
tractat de forma elegant i suggeri-
dor», diu Vila.  

Oh, mami parla amb humor de la 
sexualitat femenina i posa en dub-
te les relacions de parella i la neces- 
sitat de les dones de tenir un ne- 
xe afectiu per disfrutar del sexe. 
«Aquesta comèdia és en realitat un 
cant a la llibertat», afirma Vila. Sap 
que les comèdies funcionen quan 
estan ben formulades, quan el pú-
blic s’identifica amb els personat-
ges i comparteix els riscos i perills 
que comporten les seves decisions. 
Aquests dies ha estat al peu del ca-
nó valorant les reaccions de la con-
currència durant les sessions prè-
vies. «Ha sigut brutal veure la gent. 
S’han ficat de ple en l’obra. No 
hem hagut de canviar res. Ja ens 
vam adonar durant els assajos el 
que podia provocar i està tot pen-
sat fins a l’últim detall, amb llums 
tènues i bon gust». H

Pablo Derqui  protagonitza l’obra de Steven Berkoff ‘Com els grecs’, que trasllada el mite de 
Sòfocles a l’Anglaterra de Thatcher  H  Mercè Arànega,  Sílvia Bel i Pep Cruz completen l’elenc

L’Èdip més gamberro
ESTRENA AL LLIURE DE GRÀCIA

MARTA CERVERA 
BARCELONA

¿I si Èdip no renunciés al seu amor 
per la seva Iocasta? ¿I si no veiés la 
necessitat d’arrencar-se els ulls per 
haver assassinat el seu progenitor 
i haver-se casat amb la dona 
d’aquest? Això és el que planteja 
l’obra de Steven Berkoff (Stepney, 
Londres, 1937) Com els grecs, que Jo-
sep Maria Mestres estrena aquest 
vespre al Lliure de Gràcia amb un 
gran repartiment: Pablo Derqui, 
Sílvia Bel, Mercè Arànega i Pep 
Cruz. «No és una obra senzilla ni 
per als actors ni per al públic. És 
molt exigent i necessites intèr-
prets com aquests, atrevits i capa-
ços tant de fer malabarisme psico-
lògic com d’entrega personal», 
afirma el director.  

Estrenada a Londres el 1980, re-
flecteix la visió de l’autor respecte 
a la societat anglesa de Margaret 
Thatcher. Eddy, el protagonista 
(Pablo Derqui), és un jove punk 
que no respecta altra llei que la se-
va. ¿És realment tan dramàtic esti-
mar la teva mare i desitjar-la?, es 
pregunta Eddy, al·lèrgic a les con-
vencions. Berkoff posa en dubte la 
validesa dels preceptes grecs en la 
famosa tragèdia de Sòfocles Èdip 
rei. El seu Eddy desafia les idees i 
els preceptes establerts. En un 
món podrit on tot s’hi val, el prota-
gonista es deslliura de tot càstig. 
Aquest és el drama que mostra 
Berkoff: el d’una societat sense 
llei. 

L’obra pretén provocar l’espec-
tador, descol·locar-lo i desafiar-lo 
amb un llenguatge contundent i 

directe. Feia anys que Mestres inten-
tava muntar aquest difícil text. «No 
ho he fet abans perquè necessitava 
actors no només amb una tècnica 
depurada sinó que també fossin ca-
paços de llançar-se i jugar. Volia te-
nir actors ferotges per a aquesta 
història de violència i amor», asse-
nyala el director, que cada vegada 
més treballa a Madrid. «El teatre de 
Berkoff beu molt de Shakespeare. 

Pot ser molt barroc, molt oral, però 
a més a més inclou molta acció». 

L’època actual, afegeix, té bas-
tants paral·lelismes amb l’Anglate-
rra dels 80 en la qual s’ambienta 
aquesta obra que, més enllà de revi-
sar el mite d’Èdip, fa una radiografia 
social i política. «Berkoff explica els 
mecanismes del poder millor que 
ningú. I ara que els populismes de 
l’extrema dreta estan en auge és 

«És necessari 
 muntar una obra  
així, que reivindica  
la insolència», afirma 
Josep Maria Mestres

ROS RIBAS

33 Sílvia Bel i Pablo Derqui, en un moment de la representació de ‘Com els grecs’.

oportú tenir-los presents», afirma 
Mestres. Considera fins i tot «sa i 
higiènic» muntar un text tan radi-
cal. «Hem passat d’allò política-
ment correcte a la repressió i a un 
principi de censura. És necessari 
muntar una obra com aquesta, que 
reivindica la transgressió i la inso-
lència, que t’obliga a replantejar 
coses tant des del punt de vista 
polític com social». 

Humor i sarcasme 

A diferència del clàssic, Com els 
grecs no és gens transcendent. Tot i 
que fa un paral·lelisme entre la 
història d’Èdip i la d’Eddy, l’autor 
ho dessacralitza tot amb humor i 
sarcasme. «És una obra molt gam-
berra. Et pot fer riure o et pot fer 
mal perquè Berkoff vol un teatre fe-
ridor fins al punt de permetre’s que 
un personatge mati a un altre en un 
duel de paraules». El món de 
Berkoff dona molta llibertat als ac-
tors i al director. L’escenografia de 
Clara Notari, amb qui sol treballar, 
està inspirada en un espai urbà. Po-
dria ser una estació de metro de 
Londres, on predomina el color 
vermell. «Com que hi passen tan-
tes coses i tan ràpid hem optat per 
la classe de lloc que és un no-lloc, 
on pots col·locar l’acció que trans-
corre en llocs dispars».  

Berkoff mostra la societat angle-
sa com un abocador de degradació 
moral i corrupció. «La pesta a què 
es refereix a l’obra no és cap altra 
que la falta d’oportunitats, la frus-
tració social, la dificultat d’ascendir 
socialment». Eddy procedeix d’una 
zona deprimida i marginal. Es ne-
ga a acceptar la seva mísera desti-
nació i surt a buscar el que vol: di-
ners, amor i poder. En el seu ascens 
social reviu fets i situacions equiva-
lents als de l’Èdip Rei de Sòfocles, 
només que, arribat el moment, ell 
no s’avergonyirà de res i defensarà 
el seu dret a ser feliç per damunt de 
tot. «És una tragèdia sense càstig, 
sense justícia poètica». H

33Pujades i Barrachina, a l’obra. 
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