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Estel Solé, Ramon Madaula i Jaume 
Madaula. TEATRE POLIORAMA  

Tot per preservar  
el cognom

TEATRE

Els Brugarol TEATRE POLIORAMA 

V
a començar tard però sap molt bé 
el que es fa i el que vol fer. Des 
d’aquelles Coses nostres a la Sala 
Atrium, el 2015, Ramon Madaula 
ha anat escrivint i, cosa més im-

portant, estrenant les seves comèdies amb 
continuïtat i força fortuna. El seu és un tea-
tre possibilista, segons ell mateix ha recone-
gut, en la mesura que lliga la seva creativitat 
a les possibilitats de producció, que ja sabem 
que en aquest país són ben magres. Un teatre 
de vocació popular ancorat en la comèdia, po-
dem dir-ne de bulevard, que parteix d’una si-
tuació o conflicte concret i que creix de bra-
cet de l’habilitat dels diàlegs. Comèdies habi-
tades per personatges imaginats però força co-
muns nascuts, en el cas de Madaula, d’uns 
grans dots d’observació del món que l’envolta, 
més que no pas de la seva experiència.  

És el cas d’Els Brugarol, escrita després que 
la filla demani canviar-se el cognom. Madaula 
s’ha inventat el patriarca d’una família de l’al-
ta burgesia del seu Sabadell natal. El pare és 
l’hereu d’una saga familiar vinculada al món 
del tèxtil que ell ha reformulat d’acord amb els 
nous temps conservant l’empresa centenària. 
Un home tradicional que estima tant l’empre-
sa com el seu cognom. Què serà capaç de fer 
davant l’amenaça que el seu cognom es perdi 
irremissiblement? 

Molts tòpics 
El primer acte és gairebé un monòleg amb es-
pàrring entre el futur gendre i el patriarca, que 
interpreta el mateix Madaula, tot buscant la 
manera de sortir-se amb la seva. És el pinyol 
de l’obra magníficament interpretada per Ma-
daula, que domina molt l’art dels gags textuals 
(tot i que el dia de l’estrena ho va forçar una 
mica massa). Això sí, l’autor no rebutja cap tò-
pic a l’hora de dibuixar els personatges. El fill 
absent gai que es dedica al teatre, la mare que 
està de compres o està de compres, la filla (Es-
tel Solé) i el gendre (Jaume Madaula)... fins al 
punt que la dona de fer feines es diu Wendy. 
Ben dirigits per Mònica Bofill en un espai es-
cènic ascètic però funcional, Madaula es fica 
el públic a la butxaca i assoleix l’objectiu de fer 
passar una bona estona.e

La crisi d’una família poliamorosa 
en plena depressió postpart

–com es gestiona el puerperi entre 
tres persones?, com és la seva vida 
sexual?, com ho viuen les criatu-
res?– amb el motiu de la crisi, que és 
universal: la gelosia. I ho fa amb una 
mirada punyent, honesta i esquitxa-
da d’humor. “Col·lectivitzar l’amor, 
sortir de la monogàmia, intentar 
trencar políticament amb certs 
mandats i inventar-nos altres exis-
tències possibles no és broma. Pe-
rò fracassar i tornar-ho a intentar 
dona material per a alguns acudits”, 
assenyala l’escriptora, que exposa 
sense recels el terratrèmol afectiu 
viscut. 

El detonant de la crisi, una con-
versa privada que ho deixa de ser, fa 
esclatar un huracà d’enveges, men-
tides i suspicàcies entre els tres pro-
tagonistes. “Ni es pot fugir de la ge-
losia, ni és inevitable. Formen part 
de la cultura relacional en la qual es-
tem immersos. Intentem no obviar-
ho i abordar-ho críticament”, diu 
Wiener. Des del seu punt de vista, 
desconstruir la monogàmia és un 
primer pas per deslligar la gelosia i 
la idea de propietat de l’amor. “Hi ha 
altres maneres, només necessitem 
temps per treballar-hi i malaurada-
ment vivim en un món molt mancat 
de temps –destaca l’escriptora–. La 

crítica va més a l’arrel, a qüestionar 
les formes de vida i la reproducció 
sota el capitalisme”. 

Criar en una llar poliamorosa 
Els infants de la família tenen un pa-
per essencial en l’espectacle: Ama-
ru té un vincle estret amb la crisi 
que es desencadena, i Coco obser-
va el poliamor des de la perspecti-
va adolescent. “Tenir una família 
poliamorosa és un drama. A les dis-
cussions, sobretot, sempre cal po-
sar-se de part d’algú, així almenys 
som dos”, explica Coco en un vídeo 
durant l’espectacle. La família po-
sa al descobert les seves entranyes, 
si bé Wiener defensa que no s’allu-
nyen gaire de les d’una llar qualse-
vol. “Com tanta altra gent, la nostra 
realitat està travessada per la super-
vivència, per arribar a final de mes 
i cuidar de lis nostris fillis en 
aquests temps tan desoladors. Vo-
lem que tinguin eines per pensar 
críticament i puguin ser, d’alguna 
manera, millors del que nosaltres 
serem”, diu l’escriptora, que utilit-
za la fórmula del gènere neutre per 
referir-se a la seva descendència 

Més enllà del poliamor, l’espec-
tacle també reflecteix què significa 
criar de forma col·lectiva. “Moltes 
de les decisions que hem pres tenen 
a veure amb els nostres propis de-
sitjos, però també amb construir 
per a lis nostris fillis un niu amorós 
on donar-nos suport, una criança 
sota una mirada antiracista, femi-
nista i basada en la idea de comuni-
tat”, destaca Wiener.e

‘Qué locura enamorarme yo de ti’ exhaureix les entrades

Un moment de l’espectacle Qué locura enamorarme yo de ti. GABRIELA WIENER

ARTS ESCÈNIQUES

La geografia domèstica de Gabrie-
la Wiener fuig de la convencionali-
tat. L’escriptora comparteix sostre 
amb la seva dona, Rocío Bardají, el 
seu home, Jaime Rodríguez, i dues 
criatures, Coco i Amaru. Són un 
exemple del poliamor portat a la 
pràctica però, com passa amb totes 
les relacions, els seus vincles no són 
immunes a les crisis emocionals. La 
del triplet d’adults va irrompre just 
després de l’arribada d’Amaru, el se-
gon infant de la família. “Va ser un 
dels moments més dolorosos de la 
meva vida. La crisi va aparèixer els 
dies després del naixement de 
l’Amaru, és a dir, en plena depressió 
postpart i amb el messies del poli-
amor removent-ho tot”, explica Wi-
ener. D’aquell daltabaix, l’escripto-
ra va decidir fer-ne una obra de te-
atre que protagonitzen ells matei-
xos i que ha dirigit Mariana de 
Althaus. Des que es va estrenar al 
gener a Madrid, Qué locura enamo-
rarme yo de ti s’ha convertit en un 
fenomen escènic que exhaureix en-
trades per allà on passa. Aquest di-
vendres s’ha pogut veure a La Vir-
reina de Barcelona, on ha deixat una 
onada de riallades i la platea ento-
nant la cançó d’Eddie Santiago que 
dona nom a l’obra. Aquest dissabte 
hi tornen. 

A l’escenari, Wiener fa confluir 
l’excepcionalitat de l’experiència i 
tots els interrogants que desperta 
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Els reptes 
“Ni es pot fugir de la gelosia,  
ni és inevitable, intentem no 
obviar-ho i abordar-ho”

Crítica
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