
El jove Teatre Akadèmia ens ha sorprès 
una vegada més fugint dels estereotips 
sense necessitat de guiar-nos devers 
alguna genialitat massa críptica o mas-
sa exquisida. La temporada passada, 
El Drac d’Or de Schimmelpfennig va ser 
una troballa tan agradable i original que 
d’aquí a uns dies tornarà a la petita sala 
de Buenos Aires-Villarroel d’on va sortir 
a teatre ple. I a teatre ple han acabat 
les funcions d’A la vora de l’aigua que ha 
dirigit Emilià Carilla. Els autors són Ève 
Bonfanti i Yves Hunstad, una parella que-
bequesa que el 1988 va crear la compa-
nyia La Fabrique Imaginaire, especialitza-
da en productes que reclamen una forta 
complicitat mental de l’espectador. 

Com en d’altres textos seus, Bonfanti 
i Hunstad van ser els intèrprets del que 
havien escrit, en aquest cas, un relat 
sobre com van elaborar A la vora de l’ai-
gua, contrastant les aportacions d’un 
i altre en una obra teatral on els es-
pectadors es troben situats en un gran 

estany navegable, ben real i alhora, és 
clar, del tot imaginari. La barreja de les 
dues condicions ens trasllada al regne 
de les absurdes inversemblances dels 
contes per a adults, penjades dels fils 
invisibles d’unes embogides criatures 
surrealistes. Traduïda per Margarida 
Trias, la peça l’han interpretat Alícia 
González Laá i Francesc Garrido, dos 
professionals de primera, suplantadors 
formidables de la parella autora, obli-
gats a superar mil trifulgues, mentre 
s’embarranquen progressivament en 
una improvisació delirant.

La gràcia d’A la vora de l’aigua, el seu 
humor més enginyós, a estones del tot 
desfermat, recolza en el fet que els dos 
autors-narradors tractin d’explicar una 
obra que tenen molt i molt verda. Amb 
força llacunes. Massa inacabada, enca-
ra. I en l’intent desesperat que, malgrat 
això, tot resulti més o menys lligat, el 
garbuix que es fan amb els personat-
ges –la senyora Simon, el Marcel, l’En-
ric...– i la pausa calma que cerquen en 
inventar una barca que creua l’estany, 
provoca situacions, rèpliques i contrarè-
pliques del tot hilarants. I també, no es 
pot negar, algun tram més eixut i neutre 
com passa obligatòriament en qualse-
vol text metralladora, en les estones 
necessàries per canviar la pinta amb 

la munició i reprendre el tiroteig d’una 
exuberant comicitat. 

No crec que Emilià Carilla hagi tingut 
molta feina en la bona orientació dels 
dos intèrprets que ha aconseguit. Per-
què A la vora de l’aigua ens ha deixat 
la viva impressió que tant l’actriu com 
l’actor s’han divertit considerablement 
fent la comèdia. I fent-la bé. Francesc 
Garrido en un registre excel·lent que no 
li coneixíem. I González Laá, gran actriu 
tot terreny, instal·lada aquí en una vis 
còmica d’extraordinaris matisos i natu-
ral seducció, a l’abast, només, de les 
professionals de primeríssim nivell.

L’obra, com dic, ha estat un èxit més 
del Teatre Akadèmia, la direcció artís-
tica del qual és a les mans de Mercè 
Managuerra, actriu i professora de l’Ins-
titut del Teatre que sap molt bé que els 
encerts s’han de poder i saber aprofitar 
a fons. Amb això vull dir que l’especta-
cle ideat per Ève Bonfanti i Yves Huns-
tad, ben segur que tindrà una segona 
vida en el mateix petit local on ha fet 
temporada o en algun altre recinte on 
la comunicació dels intèrprets amb els 
espectadors tingui aquella calidesa que 
només es pot donar en les distàncies 
curtes entre uns i altres. Estic conven-
çut que A la vora de l’aigua li esperen 
encara unes quantes nits de glòria.
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La comicitat original d’A la vora de l’aigua 

Alícia González Laá i Francesc Garrido.
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