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EMOTIVA I 
REFLEXIVA 
ROAD MOVIE

El Versus Glòries acomiada aquest cap de 
setmana una obra que aposta per la integració 
de persones amb diversitat intel·lectual. És 
Amy and the orphans . Bravo per la iniciativa

É 
s poc habitual que obres que s’estrenen a 
l’Off-Broadway arribin tan ràpid a la nostra 
cartellera. Així ha passat amb Amy and the 

orphans , que va presentar la Roundabout 
Theatre Company el març del . La 
companyia La Niña Bonita es va fixar en 
aquesta obra de caire autobiogràfic en la 
qual la seva autora, Lindsey Ferrentino, re-
corda la figura de la seva tia, Amy Jacobs, a 
qui va dedicar una comèdia que uneix 
emoció i reflexió. Amy tenia la síndrome de 
Down i va ser internada en una residència 
de persones amb diversitat intel·lectual, 
una cosa que passava amb freqüència als 

Estats Units en la dècada dels  i, a més, 
no disfrutaven de les millors condicions. 
L’objectiu de la jove dramaturga de Flori-
da era descobrir què havia portat els seus 
familiars a prendre aquesta decisió. 
 La trama presenta una família reparti-
da pels EUA. Després de la mort del seu 
pare, la Maggie Roser Batalla  i el Jacob 
Herminio Avilés  es reuneixen per anar 

a comunicar-l’hi a la seva germana Amy 
Odile Fernández , que està internada en 
una residència per a persones amb di-
versitat intel·lectual. No només ha mort el 
seu pare, també ho va fer mesos abans la 
seva mare, una cosa que l’Amy tampoc 
sap. Avui, la Maggie i el Jacob volen recu-
perar la germana que va deixar un dia 
l’entorn familiar com a redempció per 
culpes passades i, alhora, com a alleuja-
ment per a la seva solitud. 
 Però l’Amy és una jove cinèfila, té un 
nòvio al qual anomena Brad Pitt i disfruta 

LA NATURALITAT I 
L’ESPONTANEÏTAT D’ODILE 
FERNÁNDEZ ES GUANYEN 

 L’ESPECTADOR

de la vida a la seva manera. Sembla força 
més feliç que els seus germans. Tots tres 
 –juntament amb la cuidadora, la Kathy 
Neus Suñé , que s’hi apunta pel seu comp-
te– inicien un viatge per autopista amb 
destinació al restaurant karaoke preferit del 
seu pare, on volen oficiar el funeral. 

 VIATGE AL PASSAT 

Aquesta és la part troncal d’Amy and the 

orphans , que s’obre amb un flashback 

en el qual veiem un matrimoni en plena 
teràpia de parella. La Sarah Lorea Ures-
berueta  i el Bobby Xavi Àlvarez analit-
zen com ha esdevingut la seva vida con-
jugal a partir de «fets objectius». El viatge 
al passat ens revela que són els pares 
dels orfes, i també per què la nena Amy 
va acabar a la residència. 
 Xavi Àlvarez i Neus Suñé, també direc-
tors, serveixen aquesta obra d’alt voltatge 
emocional de forma despullada, en la qual 

José Carlos Sorribes 
jcsorribes@elperiodico.com

Una escena de l’obra que presenta la sala Versus Glòries. LAIA PRATS
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eatralitat extrema, carisma desbor-

dant, una personalitat fora de sèrie. 

Descriure el que fa Oriol Genís sobre 

un escenari és quedar curt d’adjec-

tius. Arribes, et treus l’abric, apagues 

el mòbil, et recol·loques al seient, 

comproves que sí, que has apagat l’artefacte del dimo-

ni i ell ja és allà. Assegut en un banc. Mirada absent pe-

rò present. Sona el to intermitent d’un telèfon despen-

jat. Sense treva, sense fi. El Genís comença a parlar, a 

vomitar frases senceres, una després de l’altra, gaire-

bé sense respirar, sense moure’s. Una verborrea im-

parable. Ens transporta a una ciutat grisa i marginal, a 

un carreró de prostitutes i vermell de pintallavis.  

 Vespres de la Beata Verge és un d’aquests petits 

èxits de l’off barceloní que, des de la seva estrena fa 

més de set anys, ha anat tornant a la cartellera. Sa-

la 3eckett, Teatre Akadèmia, Escenari 3rossa. Un 

espectacle cuinat a foc lent per Albert Arribas –tra-

ductor de la peça– i la seva compa-

nyia, Centaure Produccions, autors 

també de joies com Moro com a país 

o F.R.A.U., aquesta genial provocació 

de set hores que el mateix equip va 

definir com una operació de màr-

queting per denunciar que tot el tea-

tre és un frau. Només en aquest con-

text, de companyia rara avis dins del 

panorama teatral català, es pot en-

tendre Vespres de la Beata Verge, un 

dels projectes més personals del seu 

Vespres de la Beata Verge 
Escenari 3rossa Flassaders, . Dramatúrgia Antonio Tarantino. Traducció Albert Arribas. Direcció Jordi Prat. Repartiment 

Oriol Genís i Roger Vilà. Funcions Fins al  de març 9e dimecres a dissabte, .  hores; diumenge, . . 9e  a  €.
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UN RETRAT  
SENSE ROSTRE

tot just la il·luminació i alguns elements es-

cenogràfics acompanyen els intèrprets. En 

un treball d’entrega i entusiasme general, 

destaquen el saber fer d’una actriu tan bre-

gada com Roser 3atalla i la novella Odile 

Fernández. Ferrentino exigeix que la pro-

tagonista tingui la síndrome de Down –

fins i tot va arribar a escriure un text amb 

un personatge masculí, per si de cas– i 

l’Odile es guanya al públic amb una natu-

ralitat i espontaneïtat que mereixen un 

aplaudiment sense fissures.—

Aída Pallarès 

aida.pallares@gmail.com

EL+

director: Jordi Prat i Coll, responsable també del fe-

nomen teatral de la temporada passada, Els Jocs 

Florals de Canprosa.  

 L’obra, escrita per Antonio Tarantino, forma part de 

la tetralogia Quattro atti profani. Un conjunt de textos 

que, mitjançant actes sacramentals, representacions 

sagrades i viacrucis, busca retratar les capes més hu-

mils de la societat. Tot amb ecos de Pasolini, el gran 

retratista dels baixos fons italians. Aquí ens trobem 

un pare, un delinqüent de pa sucat amb oli, que es-

pera el resultat de l’autòpsia del seu fill. Un home que, 

desesperat, manté una última conversa amb el seu 

fill, que es prostituïa pels carrers de la ciutat. Un 

monòleg desbordant fet de paraules mai pronuncia-

des, incomprensió i marginalitat.  

 Només l’absència del fill permet reconstruir la 

història i generar un diàleg impossible per tornar 

enrere i ajudar-lo a travessar el riu Estígia. 

D’aquesta manera, passant de la ràbia a la pena, de 

l’odi a la tristesa, Vespres de la Beata Verge es con-

verteix, gairebé sense adonar-nos-en, en una his-

tòria de la tragèdia contemporània, la de la discri-

minació i l’exclusió social. En una de les obres més 

polítiques de la cartellera actual.  

 Jordi Prat i Coll opta per una direcció neta i preci-

sa, una posada en escena sòbria i 

minimalista al servei del text. Una 

obra centrada en la paraula que, com 

hem avisat des del principi, Oriol Ge-

nís interpreta de manera orgànica, 

sublim. El seu rostre ens condueix di-

rectament a l’abisme, un cop dur a la 

boca de l’estómac que ens colpeja i 

ens recorda que, com escrivia Eduar-

do Galeano, els ningú no són, encara 

que siguin. Els ningú costen menys 

que la bala que els mata. —

Una comèdia 

molt humana 

que combina  

la seva faceta 

més dramàtica 

amb l’humor.

EL-

UN PARE, 
DELINQÜENT  
D’ESTAR PER 

CASA, ESPERA 
L’AUTÒPSIA  

DEL SEU FILL
La peça  

no manté 

sempre el 

mateix ritme 

 i li costa 

arrencar.
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