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Una imatge de l’obra De què parlem mentre 
no parlem de tota aquesta merda. MAY ZIRCUS / TNC

La Calòrica:  
molta merda  

al TNC 

‘De què parlem mentre no parlem de tota  
aquesta merda’ TNC SALA PETITA FFINS AL 4 D’ABRIL 

D
eu anys després d’iniciar el seu ca-
mí pel món de l’espectacle, La Ca-
lòrica arriba al Teatre Nacional. 
Ja era hora. Perquè les seves cre-
acions no tan sols han tingut èxit 

de públic i crítica en sales més petites, sinó que 
han consagrat una manera de treballar sobre 
temes d’actualitat en què es barreja la seriosi-
tat d’aquests problemes amb un esmolat trac-
tament comediogràfic de gran eficàcia escèni-
ca. L’estrena de la nova obra de Joan Yago de 
títol escandalosament llarg, De què parlem 
mentre no parlem de tota aquesta merda, po-
sa remei a la miopia del gran teatre català i cer-
tifica la teatralitat de les seves propostes amb 
una comèdia sobre el canvi climàtic no 
exempta de la tan nostrada escatologia catala-
na, que estem segurs que podria generar “mol-
ta merda” (llegiu-ho com a fortuna, en el te-
atre) en un escenari comercial. 

L’obra funciona sobre dues trames. La pri-
mera és una exposició crítica del negacionis-
me del canvi climàtic a través de la conferèn-
cia d’una assagista radical tan ben interpre-
tada per Mònica López que fins i tot ens la cre-
iem. La segona és una mena d’autoficció 
metafòrica de l’enfonsament del món prota-
gonitzada per la companyia La Calòrica, que 
ha llogat uns baixos per assajar i s’enfronta al 
problema d’una canonada mal feta que ho om-
ple tot de merda. Aquesta és una obra amb 
missatge. Un missatge pessimista sobre si se-
rem capaços de parar la tragèdia climàtica. I és 
en aquesta trama on l’humor es desborda amb 
unes reunions de la comunitat de veïns amb 
aires de 13 Rue del Percebe que dona peu als ac-
tors i actrius a lliurar-se al joc teatral amb to-
tes les eines.  

I és que això del canvi climàtic és molt im-
portant quan en parlem, però no ho és tant da-
vant de problemes domèstics col·lectius més 
urgents. Amb una atenta i cuidada direcció 
d’Israel Solà i unes interpretacions corals per-
fectament ajustades a la proposta –entre les 
quals destaca, a més de la de López, l’eficàcia 
còmica de Júlia Truyol i Esther López–, la fun-
ció té com dèiem els al·licients per agradar al 
gran públic. És una proposta interessant a la 
qual li escaurien unes gotes de ferum de mer-
da per acabar d’incomodar el personal.e
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Dues comèdies  
per petar-se de riure

liar que apel·la a un públic transver-
sal. “L’humor ens ha salvat bastant 
en aquest any de pandèmia –diu Es-
tel Solé–. Hem notat moltíssim que 
els espectadors estan desitjosos 
d’aquest teatre que et reconforta i et 
convida a evadir-te”. 

Al Teatre Borràs també s’espe-
ren riallades amb Sopar amb bata-
lla, una creació de Jordi Casano-
vas que porta al límit un grup 
d’amics i que farà temporada a 
partir de divendres. “Comença 
amb un sopar i acaba amb una 
guerra”, avança Casanovas, que 
també n’és el director. L’especta-

cle arrenca amb una parella que 
s’ha traslladat a viure fora de Bar-
celona i convida el seu entorn pro-
per per inaugurar la casa nova. Per 
al protagonista, la trobada és molt 
important, perquè s’ha conxorxat 
amb els amics amb la intenció de 
fer una sorpresa a la seva xicota i 
demanar-li matrimoni. Abans 
d’arribar a les postres, però, tot 
plegat se n’haurà anat en orris. 

“Un dels amics fa una broma que 
és el detonant per a la batalla cam-
pal. Surten les veritats, les parelles 
es critiquen i tots els vincles entre 
ells es posen en dubte”, explica Ca-
sanovas. Francesc Ferrer i Mar del 
Hoyo interpreten la parella que es 
tirarà els plats pel cap acompanyats 
dels amics convidats, que encarnen 
Jordi Coll, Júlia Barceló, Meritxell 
Calvo, Peter Vives i Majo Cordonet. 
La broma transformarà la comèdia 
habitual de saló en una espiral d’hu-
mor frenètic in crescendo i aparent-
ment sense sortida. “Fer bromes és 
temptador però no és innocent, per-
què sempre contenen una part de 
veritat cruel, de ganes de fer mal”, 
diu Casanovas, satisfet per la reac-
ció dels espectadors que ja l’han po-
gut veure en les funcions a Reus, Vi-
lafranca, Granollers, Manresa, Ma-
nacor i Sallent: “La gent s’allibera, 
funciona com una muntanya russa 
emocional. No sabia què necessita-
va ara el públic, i de cop i volta he 
vist que gaudeixen molt amb aquest 
gamberrisme i amb ser cruels amb 
els personatges”.e

‘Els Brugarol’ i ‘Sopar amb batalla’ arriben a la cartellera teatral

Ramon i Jaume Madaula són sogre i gendre a  l’obra Els Brugarol. IVAN MORENO / BITÒ PRODUCCIONS

ARTS ESCÈNIQUES

Davant de la fatiga pandèmica, el te-
atre té la solució: asseure’s a la buta-
ca i riure pels descosits. La comèdia 
Els Brugarol, escrita i protagonitza-
sa per Ramon Madaula i dirigida per 
Mònica Bofill, arriba a Barcelona 
després de més de 40 funcions arreu 
de Catalunya. L’espectacle s’estre-
narà dijous al Teatre Poliorama i 
parteix d’una anècdota personal de 
l’autor, quan la seva filla va dema-
nar-li de canviar l’ordre dels cog-
noms per portar primer el de la ma-
re. “Em considero un home d’es-
querres i feminista, i quan m’ho va 
dir vaig callar. Però dins meu es va 
generar una contradicció, un terra-
bastall”, explica Madaula. 

Aquella vivència va donar fruit a 
una comèdia sobre una jove activis-
ta (Estel Solé) filla de burgesos de 
Sabadell que decideix girar-se els 
cognoms. Ramon Madaula inter-
preta el pare de la noia, i Jaume Ma-
daula –nebot del dramaturg– el gen-
dre. “El pare desplega una sèrie de 
xantatges i estratagemes per utilit-
zar el gendre i aconseguir que la se-
va filla no es deixi de dir Brugarol”, 
diu Ramon Madaula, que subratlla 
que l’espectacle aborda sobretot “la 
manca de comunicació entre gene-
racions”, una qüestió que lamenta. 
A partir de les incoherències i les 
desavinences entre uns i altres, Ma-
daula construeix una comèdia fami-
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Altres obres per 
riure de veritat

A banda d’Els Brugarol i Sopar 
amb batalla, la cartellera té al-
tres propostes per riure sense 
parar. La Calòrica combina eco-
logia i escatologia a De què par-
lem mentre no parlem d’aquesta 
merda al TNC i L’èxit de la tem-
porada s’instal·larà a Madrid els 
pròxims dies i farà gira per Ca-
talunya a l’estiu. Els teatres de 
Focus també aposten per la co-
mèdia: al Romea continua 53 
diumenges, al Goya hi ha Escape 
Room, al Condal ha tornat Co-
bertura i a La Villarroel La ca-
bra o qui és Sylvia? enfila les úl-
times funcions.
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