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‘De què parlem mentre 
no parlem de tota 
aquesta merda’  

La Calòrica. Sala Petita del TNC

L 
a Calòrica ja està a 
dalt de tot. I sense 
cap apel·lació possi-
ble. No se’n pot fer 
cap altra valoració 

quan s’espera amb impaciència el 
nou espectacle d’una companyia 
teatral. Així passa amb un grup 
que presenta el seu novè muntat-
ge en poc més d’una dècada. 
També ha ascendit a dalt de tot de 
l’escalafó perquè ja se li han 
obert, per fi, les portes dels grans 
escenaris catalans. Si l’any passat 
van portar al Lliure la reposició de 
la seva extraordinària òpera pri-
ma, Feísima enfermedad y muy 
triste muerte de la reina Isabel II, 
ara han entrat al TNC amb una al-
tra peça del mateix tarannà. Ho és 
tant per la seva ambició i resultat 
com per un títol no menys quilo-
mètric: De què parlem mentre no 
parlem de tota aquesta merda. So-
bre l’escenari ofereixen una sàti-
ra desbocada sobre l’emergència 
climàtica i una altra de molt més 
prosaica, però que també ens 
despulla com a societat. 

Tot teatre és polític. La frase 
tantes vegades repetida per dra-
maturgs i directors pren tot el seu 
significat en mans de la tropa de La 
Calòrica. En el seu cas acompanyat 
d’un humor sa i assilvestrat. Polí-
tica i comèdia es conjuguen amb 
encert en mans d’un dramaturg 

tan acreditat com Joan Yago. O 
d’un director fi com Israel Solà. La 
resta no només actuen, també fir-
men l’autoria col·lectiva. L’obra de 
la Sala Petita ens parla d’una cosa 
tan coneguda i necessària de pro-
pagar com és l’anguniosa crisi cli-
màtica, però el segell de La Calòri-
ca fuig sempre del to seriot en fa-
vor del grotesc, sense que per això 
se’n ressenti la denúncia. 

La pirueta dramatúrgica de De 
què parlem mentre no parlem de to-
ta aquesta merda és pròpia d’un 
salt mortal. Perquè es mou en dos 
plans argumentals que semblen 
molt allunyats: el d’un congrés de 
negacionistes friquis del canvi cli-

màtic i el d’un contratemps do-
mèstic al nou local d’assaig amb la 
companyia com a protagonista. És 
a dir, una autoficció amb format 
documental com a metàfora de 
l’emergència arran d’un proble-
ma al desaigüe d’un vàter. Terreny 
propici, és obvi, per desembussar 
l’escatologia sense cap fre. A la 
pàtria del caganer ens és molt fa-
miliar la qüestió. El succés domès-
tic provocarà una reunió de veïns 
propis de la comunitat de la famo-
sa 13 Rue del Percebe d’Ibáñez. 

El públic ho agraeix al llarg 
d’una joiosa festa teatral, tot i que 
l’ajust entre les dues trames re-
sulti una mica forçada o que 
l’obra arrenqui amb alentiment. 
Però la demostració de poder 
grupal incontestable sempre 
s’imposa. El desdoblament de 
personatges i situacions resulta 
trepidant, i amb una sincronia 
que només pot donar la complici-
tat de tants anys.  

Perquè els extraordinaris Xavi 
Francés, Aitor Galisteo-Rocher, 
Esther López, Marc Rius i Júlia 
Truyol competeixen en el millor 
sentit de la paraula i es roben es-
cenes sense parar. Compten, a 
més, amb una convidada estel·lar, 
Mónica López. per al paper de 
l’estirada negacionista. De la seva 
boca, surten en una delirant es-
cena (una més) els arguments 
que ens haurien de posar a tots en 
guàrdia al més aviat possible. n

Un moment de ‘De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda’.

May Zircus
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L’humor 
assilvestrat  

de La Calòrica 
inflama el TNC

Les botigues de discos continua-
ran tancades un cap de setmana 
més malgrat les promeses de Cul-
tura. La mateixa consellera Àngels 
Ponsa va afirmar el 5 de març que 
aquesta setmana esperava que es 
rectifiqués l’«anomalia» que els 
establiments de música gravada 
no tinguessin l’etiqueta de co-
merços essencials, com sí que ésel 
cas de les llibreries, cosa que els 
permet obrir els dissabtes. 

Cultura va assegurar que ele-
varia al Procicat la situació per 
«revertir-la al més aviat possible» 
després del malestar en el sector, 
destapat per aquest diari. El ma-

teix 5 de març, la consellera va 
afirmar que esperava que per a 
aquella mateixa setmana s’hagués 
produït, però finalment no va po-
der ser. I va afegir: «Esperem que 
la setmana que ve sigui un tema 
que es rectifiqui». Aquesta rectifi-
cació no es va produir durant la ro-
da de premsa en la qual ahir el Go-
vern va comunicar les noves me-
sures. Fonts de Cultura i Salut van 
confirmar a aquest diari que no 
s’ha produït i que, per tant, podran 
tornar a obrir el 20 de març, com a 
part del comerç no essencial (boti-
gues de fins a 800 metres qua-
drats). Aquesta és una de les me-
sures que la Generalitat va anun-
ciar ahir en el marc de la relaxació 
de restriccions contra el coronavi-
rus, que entren en vigor dilluns. n

Catalunya manté tancades 
les botigues de discos  
un cap de setmana més

Malgrat les promeses de Cultura, no podran  
tornar a obrir fins al dissabte 20 de març, igual  
com els altres comerços no essencials
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