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Oci, temps lliure, 
vida & cultura

En el marc incomparable de 
l’amfiteatre del Jardí de l’Espai 
Cultura Sabadell de la nostra ciu-
tat i dins la programació de Fresc 
Festival, dissabte al vespre vam 
poder gaudir d’una de les repre-
sentacions teatrals del grup Es-
trena Morena amb un gran èxit de 
públic. Es tracta de l’obra Una fa-
mília normal, de Marta Buchaca. 

Una família que aparentment 
sembla normal; però què és per a 
cada un la normalitat? El que per a 
un pot semblar habitual, a l’altre li 
pot afigurar poc corrent. Cada fa-
mília té la seva història, que condi-
ciona amb el caràcter de cada in-
dividu; fins i tot cadascun hi pot 
veure una relació familiar o per-
sonal de diferent manera. Aquest 
és el tema central de la propos-
ta teatral que tan bé escenifiquen 
els quatre actors: el pare malhu-
morat i traumatitzat, una sòli-
da interpretació marcant un dels 
millors registres de Jep Barceló. 

Sílvia Ricart interpreta la filla, que 
conclou l’obra amb un magnífic 
monòleg, amb grans matisos que 
transmet tota la lluita, la rebel·lia 
i tristesa que el personatge reque-
reix. El seu germà engelosit, Al-
bert Gonzàlez, que ha passat de 
ser director a actor i que interpre-
ta el seu paper amb gran solvèn-
cia i eficàcia; i en Carles Prats, el 
marit dubtós, un actor que sem-
pre havia interpretat papers més 
o menys còmics i que aquesta ve-
gada sorprèn agradablement amb 
el seu paper més seriós i compro-
mès. Tots ells, dirigits per la jove 
Alba Collado.

Cal destacar el treball d’il·lu-
minació de Llorenç Parra, que 
en el marc de l’amfiteatre va ade-
quar notòriament amb el treball 
conjunt de Llorenç Pa; igualment 
l’escenografia de Llorenç Corbe-
lla Burguès. Tres Llorenç que ar-
rodoneixen aquests l’espectacle 
fet a casa nostra i per a casa nostra.

Potser la nostra ciutat és ben 
normal, però segur, segur, que 
pel que fa a les arts escèniques, 
tant amb actors com tècnics, és 
una de les més extraordinàries. 
Així ho demostren els Estrena 
Morena.

Un moment de l’espectacle que es va representar a l’amfiteatre del Jardí de l’Espai Cultura / LLUÍS FRANCO

Marta Buchaca 
va guanyar amb 
aquesta obra el 
premi de teatre 
de Palanca i 
Roca 2017, i la 
companyia teatral 
sabadellenca va 
fer la seva estrena 
mundial a l’abril

Cadascú hi 
pot veure una 
relació familiar 
de diferent 
manera

TEATRE  ‘Una família normal’, de Marta Buchaca, 
es presenta dins del Fresc Festival amb un gran 
èxit de públic. La companyia Estrena Morena 
arrodoneix un espectacle de quilòmetre zero

Què és per a cadascú 
la normalitat?
Elvira Franch  •  @elvi_fb  #FrescFestival 

Una família normal de Marta 
Buchaca. Companyia Estrena 
Morena, Alba Collado, direcció

AMFITEATRE DEL JARDÍ DE L’ESPAI 
CULTURA // 13 DE JULIOL DEL 2019

No puc deixar de pensar-hi
Movistar+ ha estrenat ‘La voz más 
alta’ (‘The Loudest Voice’). Un 
irrecognoscible Russel Crowe inter-
preta en aquesta minisèrie el director 
executiu de Fox News, Roger Ailes, 
que defensa: “La gent no vol ser 
informada, vol sentir-se informada”. 
El poder del ‘massmedia’ i la política i 
abusos sexuals... què més volem?

Miquel À. Luque, periodista
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