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ELS CREADORS D’‘AÍDA’ ENS PROPOSEN TORNAR A L’ESCOLA BRESSOL PER OFERIR-NOS UN DIVERTIT RETRAT GENERACIONAL

I tu, què vols ser quan siguis gran?

Segur que tots i totes vosal-
tres heu sentit a parlar de la
generació ni-ni, aquella que
podem identificar perquè els
seus integrants, a la pregun-
ta de “Tu estudies o treba-
lles?”, sempre et contesten
que ni una cosa ni l’altra.
Però en teniu notícies, de
la generació in-in? Cal dir
que el terme se l’ha inven-
tat David S. Olivas, que du-
rant anys ha compartit amb
Marta Sánchez l’escriptu-
ra dels guions de Siete vi-
das i Aída, dues de les sèries
televisives espanyoles més
populars de tots els temps.
I cal afegir que faria bé de
patentar-lo, perquè el terme
pot arribar a fer molta for-
tuna: amb aquest, en David
es refereix als integrants
d’aquella altra generació a
camí entre la trentena i els
quaranta que sí que han es-
tudiat i/o treballat. Però que
ni així han pogut evitar ar-
ribar a un punt en què se
senten més aviat infeliços i
insatisfets, els dos in a què
es refereix el guionista.
Aquesta generació bé es
mereix la seva pròpia obra
teatral. I com que en David
tenia ganes d’estrenar-se als
escenaris i la Marta ha co-
mençat també molt recent-
ment a escriure coses per a
teatre, el tàndem va deci-
dir ajuntar forces amb una

companyia que acumula ja
una extensa experiència es-
cènica (la mateixa La Ruta
Teatro de Perversiones se-
xuales en Chicago) i dedicar-
li una bona comèdia. Una
comèdia els protagonistes
de la qual poden enfrontar-

Javier Mora, Cristina Alcáraz i Adriana Torrebejano entre les joguines d’una llar d’infants.

R. OLIVER

LA VIDA RESUELTA

DE MARTA SÁNCHEZ I DAVID S.
OLIVAS. DIR.: JUAN PEDRO CAMPOY
LÓPEZ. INT.: CARLOS SANTOS,
LAURA DOMÍNGUEZ, JAVIER
MORA, ADRIANA TORREBEJANO,
CRISTINA ALCÁRAZ. DATA: DEL
3/9 AL 9/11. LLOC: TEATRE
BORRÀS. URQUINAONA, 9. METRO:
URQUINAONA (L1, L2). TEL.: 934
121 582. PREU: 19-25€. HORARI:
DE DC. A DV., 21H; DS., 18.30 I
21H; DG., 18.30H.

se del tot als seus somnis no
ja de joventut sinó de prime-
ríssima infància, si tenim en
compte que l’acció transcor-
re en una llar d’infants.

Els teleaddictes, de festa

Ja sabeu com funciona el

tema: així que ets capaç de
pronunciar dues paraules
seguides, ja tens algú
darrere teu preguntant-te
a què et voldràs dedicar la
resta de la teva vida. Quina
pressió! I sovint, la pregunta
es produeix precisament

dins una classe com ara
aquesta en què tenim
reunida una colla d’adults
amb rostres tremendament
televisius: aquí qui més
qui menys, i deixant de
banda aventures teatrals i
cinematogràfiques (també
molt abundants), tothom
ha ensenyat el nas en un
bon grapat de sèries amb
altíssims índexs d’audiència,
des de la mateixa Siete
vidas (Carlos Santos, Laura
Domínguez) fins a Los
misterios de Laura (Javier
Mora), tot passant per Con
el culo al aire (Adriana
Torrebejano) o Cuéntame
(Cristina Alcázar).
Per cert: si els personatges
s’han reunit en aquest lloc,
no és pas perquè hagin patit
una regressió infantil, sinó
perquè a la llar queda lliure
una ambicionada plaça
vacant. Però la regressió,
arriba igualment.
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Té raó, la directora Sarah Ber-
nardy, quan diu que, atès el
caràcter abstracte que presen-
ta l’estupenda obra d’Ewald
Palmetshofer que ara acaba de
dirigir amb molt afinada pre-
cisió, el que més escau al text
és un espai ben realista. I que,
en aquest sentit, l’espai que
ofereix el gran saló particular
transformat en teatre del Cír-
col Maldà resulta ideal. Dins
aquest saló, no et costa gaire
creure que ets dins el gran ves-
tíbul d’hotel amb bar inclòs on
el text situa els seus tres perso-
natges. I dins d’aquest saló pots
percebre que l’hotel on s’han
anat a trobar la Jeani, la Babsi
i en Max, els tres protagonistes
de l’obra, és un espai tocat d’u-
na llunyana elegància que re-
sulta alhora tan acollidora com
un xic decadent. Potser per ai-
xò mateix, quan la Babsi felicita
la Jeani (l’organitzadora de tot
plegat) per haver triat aquest
lloc i no cap altre per fer la tro-
bada, perceps que en el fons
ho està fent perquè l’espai triat

diu també molt sobre el punt
en què es troba la relació entre
els tres personatges. Una rela-
ció que al seu moment havia
sigut complexament acollidora
i plena de possibilitats que ara
semblen ja massa llunyanes. I
una relació que ha entrat en un
estadi d’oberta decadència, en-
cara que (com ens passa a tots
plegats massa sovint) els seus

protagonistes es resisteixin a
admetre-ho, entestats no ja a
preservar la memòria del que
va ser (o del que creuen que
hauria pogut ser), sinó a reviu-
re-la en el present com si enca-
ra pogués tornar a ser. I arribats
a aquest punt, les coses ja no
poden tornar a funcionar d’a-
quella manera gairebé mai.
Un vestíbul d’hotel constitueix

d’altra banda unametàfora per-
fecta del caràcter transitori que
té ara aquesta relació a tres ban-
des: el que abans havia pogut
semblar un domicili fix emoci-
onal, ara ja és un simple lloc de
pas. Entre altres coses perquè,
com ve a dir enMax, quan els
amics troben pel camí bifurcaci-
ons que teòricament els han de
fer créixer com a persones però

que inevitablement els allunyen
de tu, per molt que facis veure
que te n’alegres d’allòmés, saps
en el fons que la bifurcació ha
creat una distància que potser
ja resulta insalvable. Paletsho-
fer omple aquest lloc de pas amb
uns acurats monòlegs –sovint
tocats d’una ironia desolado-
ra– que ens deixen entreveure
entre frases inacabades l’interior
amig fer dels personatges, dià-
legs que no ho arriben a ser mai
del tot perquè en ells la comuni-
cació no flueix realment (massa
defenses, massa equívocs, mas-
sa desitjos que ja no es poden
formular) i escenes compartides
entre els tres personatges en què
l’alegria fictícia del retrobament
mostra constantment les seves
fissures sense reparació possible.
I als tres excel·lents intèrprets de
l’espectacle els toca administrar
amb intel·ligència aquests regis-
tres, perquè, tant quan parlen
ells com quan escolten o fan veu-
re que escolten, o com quan sem-
blen totalment absents, aquests
registres sempre siguin presents
en la sevamirada i en la seva
controlada gestualitat.
Círcol Maldà

VIURE SOTA VIDRE
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LA CRÍTICA

Jordi Llovet, Míriam Escurriola i Mireia Pàmies, els protagonistes d’aquest excel·lent espectacle.

PER RAMON OLIVER


