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Simona és una criatura especial, 
parla diferent a la resta i actua fora 
dels estàndards. Juga amb els 
escarabats i idolatra Zafira, la 
veïna, però “ni queda clar que 
estigui malalta ni són els seus 
darrers dies”, puntualitza Albert 
Pijuan. L’autor, llicenciat en 
Ciències Polítiques i amb una 
curta carrera com a dramaturg (és 
el tercer text que porta a escena), 
recomana endinsar-se en aquest 
discurs ambigu sense prejudicis ni 
idees preestablertes. “Tenia en 
ment el film El miracle d’Anna 
Sullivan, en què Anne Bancroft 

ensenya a parlar una nena  
sordmuda. Jo pensava: si ella 
pogués dir alguna cosa, com ho 
faria?”. 

Nix tu, Simona és una confessió 
amb forma de monòleg, una 
reflexió sobre la realitat salvatge 
dels que pateixen el rebuig de 
l’entorn. El procés de producció ha 
estat llarg, explica l’autor: l’obra 
havia estat concebuda per a cinc 
personatges i ha acabat 
convertint-se en un soliloqui sense 
acotacions (per donar llibertat als 
directors), nascut de la 
subjectivitat (Pijuan reconeix la 
petjada inconscient que pot haver 
deixat la lectura de  Koltès), 

carregat de construccions 
gramaticals inconnexes i de 
sobreentesos. 

Al Festival LOLA i la Sala 
Trono el públic ja ha comprovat 
que no és una obra fàcil: l’autor 
arrossega l’espectador i li fa viure 
amb intensitat un text que parla 
d’avortaments clandestins, 
abusos i exclusió social sense cap 
mena d’escrúpols. Però la 
violència i cruesa de la realitat 
contrasten amb la visió ingènua i 
íntima de la protagonista. “És un 
‘culebrot’ explicat com si no 
passés res, perquè la protagonista 
no té càrregues morals i ho viu tot 
amb normalitat”, diu Pijuan, per a 
qui l’horror i el goig són 
expressions semblants. A nivell 
interpretatiu, Nix tu, Simona 
també és un repte. Aina Calpe, que 
fa poc actuava al Coriolà del 
Lliure, s’enfronta sense 
escapatòria a l’univers de Simona 
a les ordres d’Albert Mestres. No 
s’ha preparat amb el  mètode 
Stanislavski, adverteix Pijuan, 
però l’actriu “sembla posseïda pel 
text, sembla que tingui una bèstia 
dins, no hi ha fronteres entre 
l’actuar i el viure”. Calpe és un 
miracle, sentencia. 

El director ha apostat per un 
muntatge minimalista en què el 
protagonisme és per a l’actriu, que 
comparteix l’escenari amb una 
seixantena de figures 
d’escarabats. Són els millors amics 
de Simona i no l’abandonen, ni en 
el moment de néixer. –E. Sendra 

NIX TU, SIMONA 
Sala Beckett  
Fins al 3 de juny

Nix tu, Simona

Sala Muntaner. Fins al 17 de juny
 
Una jove companyia de teatre 
arriba a un tronat cafè-teatre per 
estrenar un text pretesament seriós 
de la seva directora, que amb 29 
anys creu que aquesta és ja l’última 
oportunitat per seguir en aquest 
món. Però res no serà com els 
il·lusionats teatristes havien 
imaginat. L’escenari és molt petit, 
els focus es fonen i fins i tot hi ha un 
monologuista disposat a assajar 
mentre ells preparen la funció. 
Llàtzer García ha volgut construir 
una comèdia enfollida farcida de 
disbarats  al voltant del món del 
teatre, traient a relluir les 
frustracions d’uns estereotips 
massa trillats, les dificultats de 
relació entre les intèrprets i altres 
temes comuns a qualsevol 
producció teatral per la via de la 
exageració. Tot plegat amb el lícit 
objectiu de fer riure, que és, ho 
diuen a l’obra, l’únic que la gent vol 
ara mateix. Però no n’hi ha prou 
amb voler ser graciós. I una 

comèdia esbojarrada només 
funciona amb una direcció que 
encerti el ritme i amb una 
intel·ligent disposició dels gags, ja 
siguin verbals, de situació o els de 
les caigudes i els renecs, els recurs 
més fàcil.  I en aquest cas ni el text 
ni la direcció d’actors assoleixen el 
necessari per a què l’embolic 
funcioni, i si més no puguem 
passar una bona estona. Esclar que 
potser només va ser una mala 
funció. Que ja passa. Sigui dit això 
sense cap joc de paraules amb el 
títol del espectacle. –Santi 
Fondevila

Círcol Maldà. Fins al 30 de maig
 
Georg Steiner publica el 2003 la 
conferència Una idea d’Europa. La 
tancada defensa d’un espai 
cultural comú a partir de 
l’imaginari heretat de la visió 
centreeuropea de finals de segle. 
Steiner com a lector contemporani 
de les memòries de Stefan Zweig. 
Un acadèmic que reivindica les 
seves arrels familiars (jueus 
vienesos refugiats a París) des de la 
talaia anglosaxona. Un concepte 
d’Europa fet de cafès, d’un 

nomenclàtor que és un exhaustiu 
arxiu de la seva història, de la 
mil·lenària tensió entre Atenes i 
Jerusalem, de les seves distàncies 
per a caminants i infanteries, de la 
seva visió fatalista sobre el seu 
propi fi. Una idea en la qual no té 
cabuda la dimensió econòmica.

Òscar Intente ha trobat en 
Steiner la reflexió que li permet 
connectar amb la crisi que ens 
assetja i posar l’accent sobre 
l’autèntica amenaça que plana 
sobre Europa: la pèrdua de la 
identitat cultural. Al Círcol Maldà 
ha accentuat l’atmosfera de cafè 
decadent i el seu monòleg 
adquireix la personalitat d’un 
tertulià dominat pel seu discurs, 
abandonat pels seus companys de 
debat, que prossegueix incansable 
la seva ruta de paraules davant 
d’un cambrer diligent i un 
acordionista comprensiu.

Encara que sigui involuntari, 
Intente projecta una visió 
derrotista del llibre de Steiner. La 
solitud del pensador teatralitzat és 
contraproduent, com si ningú 
volgués escoltar el que diu. 
Soliloqui del savi incomprès.–Juan 
Carlos Olivares

Ens hauríem d’haver quedat...
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Al text de Pijuan, la crueltat i la ingenuïtat van de la mà.

Potser va ser una mala funció...
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