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entremesos còmic-literaris
–sempre han mimat la mà
que escrivia els seus textos–
siguin nous clàssics de la co-
mèdia catalana. Les seves
enginyoses línies ressonen
en la memòria de l’especta-

van decidir no angoixar-se
per la trucada de telèfon.

L’espectacle que celebra
aquesta sòlida trajectòria
(15), és un regal per als mi-
lers d’espectadors que han
estat seguidors de l’estil
d’aquesta companyia. Un
muntatge que es gaudeix
com un disc de grans èxits
del nostre cantant favorit.
En quinze anys han aconse-
guit que alguns dels seus

C
inc trucades de telèfon
i deu fragments de
quatre espectacles

pretèrits. Quinze peces com
el compte enrere d’un hip-
notitzador. Una regressió te-
atral per tornar a 1991, per
recordar La perfeccionista
de Petits contes misògins.
Tornar al punt d’inici de la
exitosa carrera de T de Tea-
tre, quan va començar tot
per a cinc joves actrius que

Crítica* teatre

Un ple al 15

JuanCarlosOlivares

dor com aquesta melodia
que sempre l’acompanyarà.

Una familiaritat afermada
per la presència pròxima i
quotidiana que provoca la
televisió. Les seves marca-
des personalitats còmiques
són ja referents col·lectius
de la societat catalana, en
fraternal competència tele-
visiva amb Joel Joan, Jordi
Sánchez i Mònica Glaenzel.
Amb ells també compartei-

xen el control artístic sobre
el seu treball. No han volgut
ser brillants marionetes de
la nova comèdia catalana.
Còmics seriosos, còmiques
serioses. Un rigor en el seu
treball que ara es pot com-
provar condensat en 15.

El millor d’aquest recopi-
latori –format per Petits
contes misògins, Homes!,
Criatures! i Això no és vida!–
és observar com aquest

rigor en el difícil art de fer
riure sense trair la intel·li-
gència es trobava ja en el
primer espectacle de T de
Teatre, una qualitat inicial
que en aquests 15 anys no
ha deixat d’afermar-se amb
l’aplaudiment del públic.
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En quinze anys
han creat nous
clàssics de la
comèdia catalana

Puntde
trobada
autonòmic

El segon dia del festival de Tàrrega va
estar marcat per una clara presència de
les diferents comunitats autònomes

Teresa Bruna
TÀRREGA

El segon dia de la Fira de Te-
atre de Tàrrega va engegar
amb el doble d’espectacles
que el dia abans i hi havia
representats tots els gène-
res. Al matí es va inaugurar
oficialment La Llotja, una
carpa que acull 69 estands
d’entitats i companyies de
teatre que ofereixen i co-
menten les seves creacions
d’una manera més teòrica
als possibles compradors.
Després de la inauguració,
Euskadi va presentar el seu
programa, amb 14 obres
entre carrer i sales. Com
passa des de fa uns quants
anys, algunes comunitats
autònomes de l’Estat espa-
nyol, Andalusia, Castella i
Lleó, Madrid, Múrcia, Bale-
ars i Euskadi tenen conve-
ni amb la Fira de Tàrrega
per aportar-hi els seus es-
pectacles.

Enmig del ral·li que signi-
fica anar d’un espai a l’altre
entre obra i obra, hem pogut
veure La capsa de mu, de la
companyia En Blanc, de les
Illes Balears. En una posada

en escena tan simple com
eficaç, expliquen una troba-
da entre vells amics que feia
temps que no es veien i co-
mencen a recordar coses. La
festa és tan autèntica que la
meitat del públic hauria
pogut pujar a l’escenari i ex-
plicar la seva història, per-
què tots hem viscut situaci-
ons semblants. Els actors
també semblaven trets del
nostre entorn més habitual.
Només el fet que parlaven
en mallorquí ens tornava a
la realitat (als que no ho
érem!). Però el que no hau-
ríem pogut fer a l’escenari és
cantar de la manera que ho
feien, perquè el que fa En
Blanc és una reinvent sui ge-
neris del teatre musical.
Una perleta.

De les Illes Balears desta-
quem també Bali, creació
de Biel Jordà (autor i direc-
tor) i la companyia Norai.
Tracta de tres actors que
han perdut la il·lusió d’ac-
tuar, que coneixen un vell
savi que els ensenyarà on es
pot arribar amb la imagina-
ció. És un espectacle molt
fresc, per a tots els públics,
que combina els titelles, les

màscares i les ombres i es
mou a ritme frenètic i, es-
clar, amb tota la imaginació
del món, perquè ells són…
el vell savi!

Triomf d’Ados Teatroa
Sense deixar les autonomi-
es, l’altra perla de la segona
jornada va ser El vendedor
del tiempo, creació d’ Ados
Teatroa (Euskadi). És una
versió de Garbi Losada del
best seller de Trias de Bes del
mateix nom. Si no el recor-
deu, tracta d’un home cor-
rent, amoïnat i estressat
que li canvia la vida quan de-
cideix vendre capsetes de
temps. És un musical parlat
també molt diferent del que
es veu habitualment. La mú-
sica és agradable a l’oïda, no
ocupa tota l’obra, i en la pri-
mera part ofereix una lectu-
ra contemporània d’un cor
grec. La sala estava plena a
vessar i els aplaudiments del
públic van ser entusiastes.

A poc a poc la gent va ocu-
pant els carrers de Tàrrega i
tots vénen a passar-ho bé.
La prova és que les entrades
que s’han exhaurit són de
tres espectacles còmics. ■ La companyia Norai i xous al carrer alegren espectadors de totes les edats i gustos ■ LAURENT SANSEN


