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Oci, temps lliure, 
vida & cultura

Triangles amorosos, cinisme, 
ironia i humor. Tot això tenen en 
comú Tercets en Re i Gairebé un acte 
– també coneguda com Joan, Jo-
ana, Joanet–, les dues peces breus 
de Joan Oliver que conformen l’es-
pectacle Tercets. Completament 
aïllades comparteixen la temàtica 
i el toc i estil característic de l’autor. 

La primera peça es tracta d’un 
monòleg curiós que explica la his-
tòria d’un escriptor que davant de 
la falta d’inspiració es distreu amb 
qualsevol cosa. I si el monòleg és 
curiós és perquè el protagonista, 
interpretat per Santi Ricart, inte-
ractua amb diferents personatges 
sense que arribin a ser a escena. La 
gran feina de Ricart aconsegueix 
que no se’ls trobi a faltar, i l’actor 
aguanta el pes de l’espectacle en 
solitari una bona estona sense que 

se’n ressenti. Un text àgil i diver-
tit que ens va despullant el perso-
natge per acabar descobrint-nos 
la seva veritable faceta de cinisme 
i hipocresia.

La segona peça, Gairebé un acte, 
explica la història d’en Joanet, en 
Joan i la Joana –interpretats per 
Queco Novell,  Miquel Agell i 
Gemma Brió–, que quan els dos 
últims estan a punt de casar-se una 
informació rellevant acaba com-
plicant el casori. La peça, també 
amb l’humor i la ironia caracterís-
tics d’Oliver, aconsegueix captivar 
el públic. Les bones interpretaci-
ons de Novell, Agell i Brió ajuden 
a creure’s uns personatges que en 
moments juguen a ser estripats 
gairebé fins als extrems. L’espec-
tacle, a més, compta amb un final 
abrupte, però que lliga amb l’ab-
surd de la trama i tot i la sorpresa 
del públic no desencaixa.

En definitiva, dues bones obres 
d’Oliver que trenquen amb els 
convencionalismes, i interpreta-
des amb solvència, que serveixen 
per retratar i criticar la societat de 
l’època, no tan allunyada de la so-
cietat actual.

Santi Ricart durant l’espectacle de dissabte / ÓSCAR ESPINOSA

Joan Oliver va 
ser un escriptor 
sabadellenc que 
va formar part de 
la Colla de Saba-
dell. És considerat 
un dels poetes i 
dramaturgs més 
destacats de la 
literatura catalana 
del segle XX

La gran feina de 
Ricart aconsegueix 
aguantar el pes de 
l’espectacle quan 
actua en solitari

TEATRE  El Teatre Principal es va omplir el dissabte 
passat per l’espectacle ‘Tercets’ de Joan Oliver, 
una mostra del característic estil humorístic i 
irònic de l’autor de la Colla de Sabadell 

L’humor d’Oliver 
brilla al Principal
Jaume Mas Roma  •  @jmasroma   #TeatrePrincipal #CollaSabadell

‘Tercets’ de Joan Oliver. 
Artur Trias, direcció. Santi Ricart, 
Miquel Agell, Gemma Brió i Queco 
Novell, repartiment

TEATRE PRINCIPAL // 11 DE MAIG DEL 

2019

No hi puc deixar de pensar
Després d’anys de silenci, Vampire 
Weekend ha tornat per la porta gran 
amb ‘Father of the Bride’. He de dir 
que feia anys que no els escoltava, i 
tampoc em va cridar gaire el ‘single’ 
que van avançar. Però haig de reco-
nèixer que han fet una feina excel-
lent en aquest àlbum. Sense perdre 
l’essència sonen frescos i renovats.

Jaume Mas Roma, periodista
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