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LA GALERIA

El teatre català necessita tots els gène-
res i tots els formats. Dels més expe-

rimentals als més convencionals. Perquè 
sigui possible la màxima diversificació 
d’estètiques i públics. Sense una amplia-
ció de la base d’espectadors, és impos-
sible consolidar els projectes artístics i 
fer-los créixer. Ara bé, no s’hi val tot: cal 
un mínim d’exigència de qualitat, una 
ambició sòlida i molt d’estudi i treball 
per no fer passar bou per bèstia grossa. 
No mereix automàticament la glòria pel 
fet de ser (en) català. 

Avui no sopem de Pep Anton Gómez 
i Jordi Sánchez és una comèdia que 
s’inspira en la realitat més propera per 
abordar els conflictes paternofilials (Te-
atre Condal). Situada en un pis de classe 
mitjana de Barcelona, els personatges 
s’assemblen a les famílies catalanes 
actuals. Pares grans esclavitzats pels fills 
que els encolomen els néts. Fills que no 
saben el que volen i, amb un egoisme 
generacional, s’aprofiten de la bona fe 
dels progenitors. O fills acomodaticis 
que, en lloc de buscar-se la vida, s’instal·-

len indefinidament a casa dels soferts 
pares. 

Dirigida per Pep Anton Gómez, Avui 
no sopem pivota sobre una caracterit-
zació estereotipada dels personatges i 
l’embolica que fa fort de les tensions i les 
picabaralles familiars. La parella d’avis 
protagonista (Jordi Bonacolocha i Maife 
Gil) estan tips de ser ases de càrrega dels 
fills (David Bagés i Mercè Martínez), 
que en treuen tot el profit que poden. 
L’atmosfera es fa insuportable quan 
es descobreixen els propòsits pèrfids 
de la seva nora, una histèrica egoista 
(Susanna Garachana). Amb traç gruixut, 
els intèrprets resolen bé les situacions 
còmiques i els gags més o menys encer-
tats i divertits. 

Avui no sopem és una comèdia do-
mèstica de notable justet. Sens dubte, té 
l’interès de posar en escena, amb ironia, 
humor i de vegades sarcasme, realitats 
familiars que podem extrapolar al nostre 
entorn més immediat. També planteja 
obertament la dicotomia camp/ciutat 
o les ofuscacions de l’adelerada vida 
d’avui. A més, no és mel·líflua, sense 
que sigui sagnant, com revelen algunes 
rèpliques i un final desolat. Però peca 
d’un ritme irregular, amb esllavissades, 
reiteracions i derives, i té la mania −tan
nostrada i tan nefasta− de maltractar el 
català i d’abusar del castellà o el catanyol 
per fer riure.

BREUS

 Teatres públics amb 
segell valencià
El canvi de gestors culturals en les 
institucions valencianes comença 
a veure’s reflectit també en la pro-
gramació dels grans teatres públics 
de la ciutat de València, el Teatre 
Principal i el Rialto. La passada 
setmana, responsables de l’Institut 
Valencià de la Cultura (l’antic Cultu-

rArts) que dirigeix Abel Guarinos i 
de les institucions públiques (Ajun-

tament, Diputació i Generalitat), 
presentaren la programació per 
a aquells dos espais. Una graella 
amb un més que notable segell 
valencià, pel que fa a la llengua i 
a l’origen de les produccions, una 
orientació inexistent en la llarga 
etapa d’Inmaculada Gil Lázaro al 
davant de Teatres de la Generalitat. 
Al Principal, amb un cicle de música 

en català (amb Al Tall, Mara Aran-
da, Andreu Valor o Joan Americ
entre més), el musical Happy End
o el premiat Pinoxxio d’Ananda 
Dansa. Al Rialto, amb el muntatge 
El dia que Bertolt Brecht va morir 
a Finlàndia, de Josep Lluís i Ro-
dolf Sirera, l’obra Rèquiem, de La 
Independent, o Ras!, espectacle 
infantil de Maduixa Teatre.
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