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El grotesc i l’emoció
‘Germanes’ és una obra singular que apuntala un bon nivell de la cartellera

Pérez de Olaguer
GONZALO

Carol López domina
l’escriptura i sap com
construir una situació
dramàtica

V
a de comèdia esbojarrada,
de melodrama familiar,
d’història improvisada entre
el drama grotesc i la situació

marca Woody Allen. Carol López,
que ja és un referent de la nova dra-
matúrgia catalana, es va apuntar
dos èxits la temporada passada; un,
amb VOS, escrit i dirigit per ella ma-
teixa (Teatre Lliure), i un altre no
menys notable amb la direcció d’En
defensa dels mosquits, de Mercè Sar-
rias (Teatre Nacional). Ara tot indica
que pot repetir fortuna amb Germa-
nes (La Villarroel), una obra singular
(text i direcció seus) amb capacitat
de fer efecte sobretot en el públic jo-
ve. Advertència per a futurs especta-
dors: no té res a veure amb les ger-
manes de Txékhov, encara que algu-
na situació pugui semblar-ho. L’obra
arrenca amb la mort del pare i aca-
ba amb una escena que passa just
un any després. Els personatges –les
tres protagonistes i els altres– exhi-
beixen un estat de melancolia de
consideració.

No busquin missatges ni refle-
xions profundes en uns personatges
i en una història que barreja tristesa
en quantitat amb gags a go-go, que
passa d’una situació dramàtica a
una altra que provoca el riure obert
de l’espectador en un tancar i obrir
d’ulls. Pel mig les menys de dues ho-
res que dura la funció estan ocupa-
des per escenes breus, diàlegs esmo-
lats i melodrama a raig fet.

¿Humor negre? Doncs sí. Carol
López domina l’escriptura i sap molt
bé construir en pocs segons una si-
tuació dramàtica, trencar-la amb

dues paraules i un gest i crear una
situació hilarant. ¿Joc d’artificis?
Tampoc ho negarem. Però Germanes
és un còctel d’emocions i senti-
ments que finalment explica la ma-
nera d’encarar la vida de molta
gent, avui.

Bastanta relació hi ha en aquest
cuidadíssim muntatge de López
amb un corrent del teatre jove an-
glès actual, que té a veure, per exem-

ple, amb David Mamet i l’escriptura
dramàtica del Royal Court de Lon-
dres. Un teatre que es mira en la te-
levisió, pel que fa a les seves formes i
en un naturalisme interpretatiu que
demana una manera d’interpretar
rigorosa i espavilada, elements que
són a l’escenari de La Villarroel. I

n’hi ha amb generositat. En aquest
sentit, l’autora s’apunta un èxit com
a directora, així com les tres germa-
nes: Maria Lanau, Montse Germán
–sempre esplèndida– i Aina Clotet.
L’actriu valenciana Amparo Fernán-
dez (la mare de les germanes), nova
en aquesta plaça, és una sorpresa.
agradable. No així el treball com a
escenògrafa de Bibiana Puigdefàbre-
gas, que ja ens té acostumats a les se-
ves excel.lències.

La Villarroel segueix apuntalant,
sota la direcció de Javier Daulte, la
línia d’un teatre de comèdia intel.li-
gent, d’un teatre modern, desenfa-
dat en general, de factura excel.lent.
I tot indica que això el públic ho
agraeix. Germanes és un producte
tan esbojarrat com vostès vulguin
però agraït, que apuntala un bon ni-
vell de la cartellera actual, en què
s’agafen de la mà espectacles ben di-
ferents, instal.lats en el musical, la
tragèdia, la provocació i la comèdia.
L’espectador pot escollir i això és
una bona notícia. H

33 Maria Lanau, Montse Germán i Aina Clotet, les tres Germanes.


