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7/8/9 d’octubre del 2005
el Periódico 21LES ESTRENES TEATRE

21.30 h. (ds., 18.30 i 21.30)LOCAL:Tívoli DATES: Fins al 9 d’octubre PREUS: De 25 a 35 y

22.00 h. (diumenge, 19.00)LOCAL:Villarroel DATES: Fins al 13 de nov. PREUS: 17-21 y

L’amor de Bernard Shaw
Norma Aleandro protagonitza ‘Mi querido embustero’

GUILLEM CLUA
gclua@elperiodico.com

COMÈDIA

F
a temps que el teatre
argentí ha fet de Bar-
celona una parada in-
discutible en les seves
gires. No només per la

qualitat de la seva dramatúrgia
(la millor de la qual s’acostuma
a quedar a l’altre costat de
l’Atlàntic, desgraciadament)
sinó per l’àmplia colònia argen-
tina que resideix a la nostra ciu-
tat i que converteix qualsevol

gran producció made in Buenos
Aires en un èxit rotund.

Segurament, aquest serà el
cas de Mi querido embustero,
l’obra que ocupa aquesta setma-
na (i només aquesta) el Teatre
Tívoli i que té com a gran atrac-
tiu Norma Aleandro i Sergio
Renán.

Mi querido embustero està ba-
sada en la història d’amor se-
cret mantinguda durant 40
anys entre l’escriptor George
Bernard Shaw i la famosa actriu
Stella Campbell. La comèdia, di-

rigida pels mateixos intèrprets,
és una nova versió de l’obra de
teatre de Jerome Kilty, que va es-
criure l’original el 1960, quan
van sortir a la llum els milers de
cartes que demostraven la rela-
ció amorosa dels protagonistes.

Aleandro, que va obtenir una
gran popularitat a Espanya amb
el film El hijo de la novia, arriba
a Barcelona després de 200 re-
presentacions d’aquesta produc-
ció a l’Argentina i 50 a Madrid.
A partir d’aquí, l’obra iniciarà
una extensa gira per Espanya.

RELACIÓ SECRETA NORMAALEANDRO I SERGIO RENÁN, AMANTS AL TÍVOLI.

Aposta segura
El televisiu Àngel Llàcer dirigeix ‘Tenim
un problema’, obra sobre la infidelitat
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E l Villarroel Teatre aposta
sobre segur. Amb Tenim
un problema programa

una comèdia mainstream en la
més pura línia anglosaxona so-
bre temes molt reconeixibles
per al gran públic, la infidelitat
i les relacions de parella, i amb
un nom propi desbordant de fa-
ma televisiva: Àngel Llàcer, que

en aquesta ocasió fa les fun-
cions de director d’escena.

Tenim un problema és la versió
catalana (firmada pel mateix
Llàcer i Iván Andrade) d’un text
de Frank Vickery. Narra un
triangle amorós durant unes
festes de Nadal i compta amb
tres apartaments com a escena-
ri. Mentides, enganys i relacions
d’amagat entre cinc individus
teixeixen aquesta efectiva
comèdia sense pretensions.

Pel que fa al títol, Tenim un
problema, Llàcer afirma: «De fet,
en tenim més d’un i moltes ve-
gades els amaguem darrere
d’una màscara de felicitat».
Tampoc cal reflexionar gaire.
L’obra de la Villarroel dóna el
que ofereix: una agradable i
legítima estona d’entreteni-
ment. Per complir aquest objec-
tiu, el director compta amb un
grup de joves intèrprets: Aleix
Albareda, Susanna Garachana,
Oriol Guinart, Joan Negrié i
Mònica Rocafort.

Els anteriors treballs de
Llàcer com a director inclouen
Ja en tinc trenta, de Jordi Silva
(Teatre Condal, 2004) i El somni
d’una nit d’estiu, que es va repre-
sentar al Borràs el 2003.

SOMRIURES ‘TENIM UN PROBLEMA’ MOSTRAQUE LA FELICITAT NO SEMPRE ÉS REAL.


