
6 DE MARÇ DEL  — ON BARCELONA

l lloguer pels núvols, els cafès a  

 €. Treballar per quatre xavos, per 

pagar factures, ara una, ara l’altra, 

treballar per pagar la quota d’au -

tònoms, que ja voreja els  €, per 

omplir la nevera i, si hi ha sort, el 

rebost. Avui toca arròs, vendre la tele per Wallapop, 

comprar un paquet de llenties. ¿Viure o sobreviure? 

Aquesta és la realitat de l’Albert i la Lara, dos actors 

que, sota el comandament d’un productor sense es-

crúpols, preparen un pilot de televisió. No somien 

amb la fama ni amb estrenar en un gran teatre bar-

celoní, només volen viure una vida digna, tenir un 

sou just a final de mes. ¿Viure o sobreviure?  

 L’Albert i la Lara, més enllà d’un retrat de milers 

de barcelonins, són els protagonistes de Sacarina, 

l’última obra de La Ruta , que es pot veure 

aquests dies al Maldà. Estem davant d’una de les 

companyies independents més importants del 

panorama teatral, responsable de 

peces tan diverses com El llarg dinar 

de Nadal, Cúbit o la recent Reisefüh-

rer. Una companyia que arrisca i 

aposta, moltes vegades, per temes 

més socials i polítics. No és estrany, 

doncs, que es fixessin en Sacarina. 

Un text escrit fa més de 6 anys, en 

plena era 3erlusconi, per Davide 

4arnevali. Una comèdia agredolça 

que Albert Arribas s’ha encarregat 

de traduir i adaptar a la realitat ca-

Sacarina 

El Maldà 4arrer del Pi, . Autor 9avide 4arnevali. Direcció Sergi Torrecilla. Repartiment Alberto 9íaz, Albert Prat i Lara 
Salvador. Funcions 9e dimarts a dissabte a les .  hores. 9iumenge a les .  h. Fins al  de març

PETITS FORMATS

E
Instruccions per 
enterrar un pare 

Sala Flyhard 
Text i direcció 
4armen Marfà 
i Yago Alonso  
Repartiment 

Eduard 3uch, Sara 9iego i 
Teresa Vallicrosa 
Fins al 20 d’abril 

 €

L’ÚLTIM 
GINTÒNIC

li sobren quilòmetres de carrera profes-

sional és a Teresa Vallicrosa, i bé que ho 

demostra. Habitual del gènere musical, 

també li surt brodada la comèdia. Por-

ta en ocasions el seu personatge a l’es-

cala més histriònica, però és que 

l’Aurèlia ho demana a crits. 

 3uch, Diego i Vallicrosa, per tant, 

mai titubegen en una peça d’escriptura 

teatral nítida, rèpliques enginyoses, 

amb les seves dosis d’emotivitat en un 

entorn costumista, i personatges perfi-

lats amb solvència. I que, a més, en 

aquesta acollidora intimitat de menja-

dor que sempre proposa la Sala Flyhard 

funciona de forma ben greixada.—

Aída Pallarès 

aida.pallares@gmail.com

EL+

talana. Amb referències polítiques i socials inclo-

ses.  

 Aquest és, de fet, un dels punts forts de l’obra. 

Malgrat les autoreferències teatrals, resulta impos-

sible no empatitzar amb aquests actors que lluiten 

per sobreviure a la 3arcelona gentrificada, la que ca-

da dia atreu milions de turistes i n’expulsa els veïns. 

Potser no coneixem la realitat teatral de la capital ca-

talana ni les misèries de l’ofici, però ens sonen els 

esmorzars a  € i els gintònics més cars que una T-

. Ens sonen la precarietat, l’especulació immobi-

liària, les superilles, els coworkings i els coffee brunch. 

Necessitem, tot i que sigui durant una hora, riure’ns 

del nostre dia a dia, d’aquest malviure en una ciutat 

en què, probablement, no podrem envellir.  

UN BAR ON S’ASSEUEN ELS ESPECTADORS 

Segon encert: l’espai dissenyat per 4làudia Vilà. El 

Maldà s’ha convertit, aquí, en un bar ple de taule-

tes amb gespa artificial, una gran pantalla de tele-

visió, molts colors i quadros d’animals. No hi ha 

grades ni res que s’assembli a una platea. Els es-

pectadors som clients d’aquest bar que, segura-

ment, tampoc podríem pagar i, des del principi, 

se’ns convida a formar part del joc.  

 Tot i així, el millor d’aquest lleuger  

–potser massa– i crític divertiment 

són les naturals interpretacions de 

Lara Salvador, Albert Prat i, sobretot, 

Alberto Díaz, que es converteix en un 

cínic productor sense caure en la ca-

ricatura. Aquest personatget que no 

dubta a declarar que «per dormir, va 

al teatre» i que només vol forrar-se a 

costa dels altres. No existeix la místi-

ca del teatre ni amor a l’art. 

  ¿Viure o sobreviure? —

Un engranatge 

de comèdia 

negra molt 

coordinat en el 

text, la direcció i 

la interpretació.

EL-

LA RUTA 40 
APOSTA PER  

AQUESTA COMÈDIA 
AGREDOLÇA 

ESCRITA EN PLENA 
ERA BERLUSCONI

Una inevitable 

transició abans 

de l’última 

escena alenteix 

el curs del 

muntatge.
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