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‘Classe’ 
La Villarroel

F 
a gairebé una dècada que la gent de  
Sixto Paz actua sota pautes insubor-
nables: teatre de petit format però 
mirada llarga. No només per la re-
cerca de noves fórmules de relació 

amb el públic, sinó per fugir del camí trillat en les 
seves propostes. Entre les seves línies de treball 
hi ha, per exemple, posar l’atenció en drama-
turgs de l’àmbit anglosaxó poc coneguts. Han 
tornat a aquesta via amb Classe, dels irlandesos 
Iseult Golden i David Horan, un text en el qual 
qüestions relatives a l’educació i l’extracció soci-
al es donen la mà de manera encertada. És aques-
ta una obra d’aquelles que conviden a la reflexió 
postfunció de manera natural. Ho aconsegueix 
amb tres bons personatges, a càrrec de tres in-
tèrprets molt solvents, i un conflicte ben traçat. 
Classe ens presenta un professor de primària (Pol 
López) que ha convocat els pares (Pau Roca i Car-
lota Olcina) d’un alumne per plantejar-los una 
classe de reforç per al seu fill. Estem en una esco-
la de l’extraradi de Dublín, però també podria 
ser-ho de Barcelona, Madrid o París. Perquè no hi 
ha localisme a Classe sinó un conflicte universal 
que transcendeix qualsevol estretor geogràfica. 

Tres plans argumentals 

El que semblava una trobada sense més ni més, a 
poc a poc es converteix en una tempesta. Perquè 
el professor McCafferty té tantes bones intenci-
ons com malaptesa a l’hora de plantejar les coses. 
És tan acurat, tan previngut, que aquesta actitud 
només aconsegueix despertar sospites en els seus 
interlocutors. Són el Brian i la Sarah, de qui la vida 
conjugal s’ha esfondrat, i avui només volen el mi-
llor per al seu fill, però a més amb la idea que no 
cometi els mateixos que ells errors en el futur. 

Pau Carrió té molta cura de la posada en 
escena d’una peça que es mou en tres plans 
argumentals. El del professor vocacional que 
deixa la comoditat d’una escola del centre per 
una altra de la perifèria més conflictiva on 
s’emportarà més d’un desengany. La d’una 
parella d’aquest barri que sobreviu com pot 
en un entorn on l’ascensor social no funciona. 
I per últim, la del petit Jayden i la seva com-
panya Kaylie, amb qui comparteix les classes 
de reforç. Un mínim canvi d’il·luminació per-
met passar de la trobada entre els adults a 

aquells instants d’intimitat a l’escola entre 
els dos nens. 

Sempre flueix una peça com Classe, amb una 
escenografia que no pot ser més escolar, perquè 
tothom sembla estar molt còmode en el seu pa-
per. López, una carta guanyadora en qualsevol 
elenc, manifesta tots els dubtes d’un professor la 
vocació del qual quedarà amenaçada, per no dir 
arruïnada. Roca també brilla a gran altura, men-
tre que Olcina reitera que és una actriu d’extra-
ordinari talent que pot amb tot. Classe té, per 
tant, la química adequada perquè res grinyoli. n

Pau Roca, Carlota Olcina i Pol Lòpez (d’esquenes),  en una escena de ‘Classe’.
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La Bien Querida  
La Monumental

L 
a Bien Querida, àlies artístic de la 
cantant i compositora bilbaïna Ana 
Fernández-Villaverde, és una veu 
mesurada, de pulcra cal·ligrafia, 
entregada a un oceànic cançoner 

especialitzat en el mal d’amors i la seva cir-
cumstància. Versos i tonades que, dissabte, van 
apuntar a les nostres fibres més sensibles en un 
context una mica boig, l’arena de la plaça de to-
ros Monumental, on aquests dies es desplega el 
cicle de concerts Monumental Club. 

Cadires col·locades a peu d’escenari i garlan-
des de llums que donaven al lloc un aspecte 
d’acollidora revetlla de poble molt propici per 
aquesta artista, tan aferrada a les maneres de la 
cançó popular. Si bé en la seva discografia, que 
va arrencar el 2009 amb el lloat Romancero, La 
Bien Querida ha anat evolucionant el seu llen-
guatge recorrent als sintetitzadors, amb vista al 
pop electrònic i fins i tot al krautrock i la imat-
geria gòtica (la seva última referència, Brujería, 
2019), a la Monumental es va desposseir de to-
ta aquesta indumentària per mostrar-se com a 
trobadora de veu i guitarra acústica. Ben acom-
panyada del còmplice de vida David Rodríguez, 
enorme pioner del nostre indie amb Bach is De-
ad, al llarg dels anys associat a inquietes mar-
ques com Beef, Telefilm i La Estrella de David. 

A la teranyina 

En aquest format les modulacions van ser molt 
més subtils, i el discurs general, una mica més 
lineal, al servei de la cançó en la seva expressió 
nuclear, exempta de les capes electròniques i 
les línies de baix. Fernández-Villaverde no és 
un cantant d’estripar, i va deixar que la lògica 
interna de les cançons parlés per si sola sense 

més afegits emfàtics: es tractava d’enredar-
nos en aquestes estrofes que reten culte al pro-
cés de seducció mútua, com la que va obrir la 
sessió, La verdad, que comença amb un en-
creuament de mirades com a presagi d’«un 
estrany enamorament sobtat obra del destí». 

Es diria que La Bien Querida està enamorada 
de l’amor i les seves cançons donen voltes i més 
voltes sobre aquesta matèria universal. La me-
tàfora de la teranyina, a la qual va recórrer en un 
parell de lletres (La fuerza i La pieza que me falta), 
és oportuna per explicar el discret poder de les 

seves arts envoltants. Partitures boniques que 
parlen del «roce de tu piel» i es pregunten «qué 
soy yo para ti» i que dispensaven algun simpàtic 
diàleg amb Rodríguez que faria feliç Pimpinela: 
«No me hagas arrodillarme / que sí, que ya lo he 
pagado con sangre», va cantar ell a la filorumbe-
ra Recompensarte. Conats d’eufòria entre l’audi-
ència al voltant de Dinamita o les llunyanes De 
momento abril i 9.6, i la partitura més fresca, Un 
gatito, peça del 2020 produïda per Alizzz, insi-
nuant nous horitzons. ¿La Bien Querida, en 
trànsit urbà? Caldrà esperar. n

La Bien Querida, en el concert de dissabte a La Monumental.

Ferran Sendra
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