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lfredo
Sanzol
(1972) és

el comediògraf de
moda a les Espa-
nyes. El seu hu-
mor difereix, pe-
rò, del de la tradi-
ció dels Muñoz
Seca i Paso, i con-
necta més amb el
de Jardiel Poncela
o Azcona, sense
obviar el filtre ci-
nematogràfic de
Billy Wilder i
Woody Allen. No
és un humor innocu ni superficial,
car se’n riu d’ell mateix i de les misè-
ries dels seus, fins del dolor que la
realitat els genera.

Admirador del grup T de Teatre, va
acceptar l’encàrrec de dirigir i com-
pondre un espectacle a partir d’uns
contes seus. El resultat és Delicades,
dinou esquetxos sense aparent con-
tinuïtat dramàtica, en què abunden
els relacionats amb l’àvia i altres do-
nes de la seva família amb el rerefons
dels convulsos anys trenta i la dura
postguerra. Mancats d’ordre crono-
lògic, els textos, depurats estilística-
ment, mostren també moments del
nostre temps immediat. Impera,
amb tot, el de l’àvia jove i el d’aque-
lles dones que van tenir el bon cos-

A

tum de guardar coses d’una època
no tan remota, tal com se’ns mos-
tra en esquetxos com L’aviador, El
peixater, Crist i client, El fotògraf o
Els platerets, amb El miracle, un pe-
tit i esplèndid contrapunt atem-
poral.
Sanzol subverteix la base realista
de referència per mostrar-ne la se-
va poeticitat i l’absurd de les situa-
cions humanes. Els personatges
amb els ulls esbatanats treuen el
cap a un món cruel i sense sentit,
obligats a abandonar les maneres
delicades per enfrontar-se al
temps advers. Viure i sobreviure a
la tragèdia, vet-ho aquí, sense per-
dre mai el necessari sentit de l’hu-
mor. Barretada!

T de Teatre i Alfredo Sanzol ens conviden a reconstruir amb tendresa i
un riure generós uns fets familiars de la guerra i la postguerra
ENRIC GALLÉN egallen@presencia.cat

Desemmascarar la història

«DELICADES»
Autors: T DE TEATRE /
ALFREDO SANZOL
Editorial: EDICIONS 62
Pàg.: 96 /Preu: 16 €

Una història
d’històries amb el
rerefons de la guerra.

Una escena de Delicades. / DAVID RUANO

NOVETATS.........................................................................................................

«L’ESTIU DE LA
PLUJA»
Autor: ROBERT
SALADRIGAS
Editorial: EDI. 62
Pàgines: 224
Preu: 19,50 €

La Mariona Saravia, filla, germana i
néta d’arquitectes de prestigi, viu i
treballa a Nova York com a directo-
ra d’audiovisuals. La mort recent de
l’àvia, a qui ella sempre ha admirat,
i el diagnòstic d’un càncer al seu
pare la forcen a tornar a Barcelona.

«LA DONA
VELOÇ»
Autora: IMMA
MONSÓ
Editorial: PLANETA
Pàgines: 384
Preu: 20 €

La dona veloç ha guanyat el Premi
Ramon Llull 2012 i és una mirada
del gran «mal» contemporani: la ti-
rania de la immediatesa. La Nes és
una psiquiatra de quaranta-vuit
anys que viu sota la pressió d’una
percepció del temps anormalment
accelerada. Filla d’un cirurgià d’una
ciutat provinciana, pertany a una
família dividida en dues categories:
els ràpids i els lents.

«UN HOME
INVISIBLE»
Autor: RALPH
ELLISON
Traducció: D. UDINA
Editorial: QUADERNS
CREMA
Pag: 624 /Preu: 29 €

És una obra clau de la literatura
nord-americana que ha captivat els
lectors des de la seva aparició, l’any
1952. És de les primeres novel·les
que planteja el conflicte racial des
del punt de vista dels negres.

CRÍTICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Utilitzi l’aigua de la seva finca per regar el jardí i l’hort, per a la piscina i per a ús domèstic 

• Disposem d’equips de reduïdes dimensions, ràpids i silenciosos • Fem el seu pou en un dia

POUS OBERTS: Construcció, neteja i aprofundiment

POUS D’AIGUA 40 anys d’experiència!

C/ Pont Major, 43, baixos - 17007 GIRONA

Demani informació: POUS I PERFORACIONS J. SERRAINAT
646 37 65 03 - 972 21 33 03 - info@perfoserrainat.com - www.perfoserrainat.com
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""AApprrooffiittii  llaa  sseevvaa  pprròòppiiaa  aaiigguuaa  ppeerr  rreeggaarr""


