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XAVIER BERTRAL

Montserrat Carulla i Mercè Comes, les dues vídues de l’obra

T E A T R E

‘Almenys no és Nadal’

Fantasiejar per
sobreviure

Francesc Massip

‘Almenys no és Nadal’, de Carles Alberola.
Intèrprets: Montserrat Carulla, Mercè Comes, Pep
Ferrer, Carlota Olcina. Direcció: Tamzin Townsend.
Barcelona, TNC, Sala Tallers, 27 de gener.

El multipremiat dramaturg valencià Carles Alberola dóna
el tret de sortida d’aquesta segona edició d’un Projecte T6
reformulat tant en la producció com en la programació,
menys improvisat i més flexible, però que manté l’objectiu
primordial: que els joves dramaturgs tinguin la possibilitat
de crear textos nous en estreta col·laboració amb altres autors
i professionals de l’espectacle i que ho facin assistint en di-
recte a tot el procés creatiu, escrivint com qui diu sobre l’es-
cenari en complicitat amb la resta de components que fan
possible la posada en escena. Alberola parteix a més d’una
avantatjosa experiència com a director d’una companyia
(Albena Teatre) que duu a escena els seus propis textos i fins
i tot els interpreta. Un autor, doncs, bregat en tots els replans
de la pràctica escènica que, a més, ha demostrat a bastament
la seva habilitat per construir comèdies i articular diàlegs de
provada eficàcia.

Per a l’ocasió, Alberola ha abordat un tema d’actualitat i de
delicades ressonàncies com és el tracte que la societat actual
dispensa als vells, sovint aparcats en geriàtrics on han de fer
mans i mànigues per combatre el seu pitjor enemic: la soli-
tud. La peça és escrita a propòsit per a lluïment de les dues
actrius protagonistes: Montserrat Carulla i Mercè Comes, que
incorporen les dues viudes que fa nou anys que comparteixen
habitació a la residència on han hagut d’aprendre a sobre-
viure prescindint del caliu d’uns familiars que ni les van a
veure. La Comes incorpora l’àvia somniadora que s’autoen-
ganya escenificant una visita mensual del seu fill que no es
produeix, però que l’ajuda a seguir il·lusionada. La Carulla és
el contrapunt realista i irònic, però que segueix el corrent de
la seva companya perquè entén que li va bé. Es passen l’obra
encaixant un trencaclosques, labor simbòlica a través de la
qual exposen totes les seves xacres, febleses i misèries, però
també les quimeres que les empenyen a acabar-lo. Ambdues
lliguen una interpretació càlida i vibrant. Hi col·labora la
frescor de Carlota Olcina, que fa d’infermera que ha trenat
tendres vincles de complicitat amb les ancianes. L’estructura
és fluida, les rèpliques ben cisellades i no exemptes d’un hu-
mor de vegades càustic, però tot plegat resulta un xic lineal
i amable, sense aquella acidesa desencantada que li escauria
per reflectir millor una realitat lamentablement quotidiana
i trista. Ja que ha triat el registre de comèdia, es troba a faltar
algun cop de teatre, certa dosi d’embolic i més d’un contrast,
i l’autor es contamina d’aquella naturalesa de dramaturg de
segona que una rèplica brillant atribueix a Déu: “Sap crear
primers actes, grans expectatives, però no li demanis un bon
final”. I, tanmateix, la diversió està més que assegurada!

FRANCESC MELCION

El dramaturg Josep M. Benet i Jornet

La SGAE impulsa un certamen que recolza les noves dramatúrgies

Benet i Jornet programa
un cicle de lectura
d’obres contemporànies

Marta Monedero
BARCELONA

Josep M. Benet i
Jornet ha triat tres
obres dels ger-
mans Sirera, Anaïs
Schaaff i Juan Ma-
yorga per do-
nar-les a conèixer
en un cicle de lec-
tures dramatitza-
des que la setma-
na entrant es farà
a la seu de la So-
cietat General
d’Autors.

Davant “el triomf i el
prestigi de la

intranscendència”,
Benet i Jornet

prefereix “un tipus
d’obres més
ambicioses”

Q
uan li van dema-
nar que coordi-
nés la cinquena
edició del cicle
Proposa de lectu-
res de dramatúr-

gia contemporània que orga-
nitza la SGAE, l’autor teatral
confessa que es va “atabalar”
una mica perquè volia que la
proposta adquirís sentit en si
mateixa. L’objectiu de Benet i
Jornet era que les obres tin-
guessin “un interès real”, que
encara no fossin “prou cone-
gudes” i escrites per algú amb
qui ell hagués establert una
relació propera. Autors que,
per raons dispars, “no es ve-
uen sovint als nostres escena-
ris”.

El resultat ha estat una tria
de mons diversos que coinci-
deixen en la complexitat en la
base de la seva escriptura i en
el compromís social i polític
dels continguts. “En aquests
temps, sembla que prima es-
criure obres fàcils i diverti-
des”, comenta Benet i Jornet,
que té clar que davant del
“triomf i el prestigi de la in-
transcendència” ell s’estima
més “un tipus d’obres més
ambicioses”.

El pretext dels fets històrics
A Rodolf i Josep Lluís Sirera

els coneix a bastament. Ells
han escrit Silenci de negra, una
obra de gènere que utilitza
fets històrics per “referir-se a
temes absolutament actuals”,
comenta Rodolf Sirera, artífex
d’una obra dramàtica que ha
obtingut nombroses distinci-
ons com ara el Premi Nacional
de teatre. Escrita fa quatre
anys, abans de la guerra de
l’Iraq i “quan no es parlava de
política”, Silenci de negra s’am-
bienta a la França alliberada
després de l’ocupació, “quan
va resultar que ningú havia
estat col·laboracionista”. Una

situació que l’autor valencià
compara amb la Transició es-
panyola, etapa en què no hi
havia “franquistes”. La direc-
ció de la primera lectura dra-
matitzada del cicle, que es farà
dilluns que ve, recau en Joan

Castells, que ha escollit Lurdes
Barba, Manel Barceló i Gem-
ma Brió com a intèrprets.

De l’experiència contrasta-
da dels Sirera, Benet i Jornet
va decidir anar-se’n a l’altre
extrem i donar veu a una au-
tora jove. Anaïs Schaaff pre-
senta Pathetiqué, peça en què
una mestra s’entesta a conver-
tir els indigents que coneix en

un caixer automàtic en els
protagonistes del seu primer
documental. Companya de ge-
neració de Schaaff, Anna Llo-
part assumeix la direcció de la
lectura que dimarts interpre-
taran Pere Anglàs, Lluïsa Cas-
tells i Francesc Lucchetti.

El darrer salt de les propostes
del cicle s’ancora a Madrid, “un
centre teatral que ens hauria de
quedar més a prop”, assegura
Benet i Jornet. De la producció
de la capital, té especial predi-
lecció per la figura “radical-
ment renovadora” de Juan Ma-
yorga. L’ocupadíssim Sergi Bel-
bel ha fet un forat a l‘agenda
per dirigir Francesc Albiol, Ma-
nel Barceló i Jordi Boixaderas
en la lectura de Camino del cielo,
text que Mayorga va començar
a escriure “impactat per la
notícia que un delegat de la
Creu Roja havia visitat dos
camps de concentració i des-
prés en va fer un informe fa-
vorable”. El dramaturg com-
para els seus personatges
“amb gent que conec, que vo-
len ser solidaris, però que ac-
cepten el que els mostren”.


