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La GaLeria

La vellesa és una etapa vital de pleni-
tud o de declivi. La degradació del 

cos hauria d’assumir-se com una condi-
ció natural, inherent, de la vida huma-
na. Però resulta difícil d’acceptar l’esco-
mesa d’una malaltia, especialment si és 
tan terrible com l’Alzheimer. De caràcter 
neurodegeneratiu, l’Alzheimer provoca, 
com és sabut, la progressiva i irreversible 
pèrdua de la memòria, a causa de la mort 
de les neurones i l’atròfia de determina-
des zones del cervell, que deixa els afec-
tats com animetes sense consciència. 

Abans que arribi l’alemany de Mar-
ta Barceló (La Seca) exposa l’angoixa i la 
ràbia d’una dona sexagenària que és di-
agnosticada d’Alzheimer. Un cop passat 
el rosari de visites mèdiques i superat el 
xoc emocional, la senyora Júlia Balaguer 
(Muntsa Alcañiz) es replanteja les rela-
cions afectives i familiars, el seu lloc en 
el món, i comença a prendre la iniciati-
va. Assumida amb dolor i impotència la 
nova realitat, fa una llista de tot allò que 
voldria emprendre abans que els estralls 
de la malaltia li ho impedeixin: visitar el 

notari, fer apostasia, retrobar un amor 
de joventut, viatjar en un creuer “inobli-
dable”...

Sota la direcció de Joan Fullana, 
Muntsa Alcañiz es posa en la pell 
d’aquesta senyora mallorquina: vídua, 
educada, elegant, lectora, activista i 
moderna. Tot un caràcter delicat que 
opta per viure intensament cada minut 
del temps afegit, acomplir els desigs 
pendents (fins i tot els més recòndits) 
i deixar alguna mena d’empremta en 
aquesta vall de llàgrimes. Sensible i 
subtil, la seva interpretació fa brillar 
l’humor i la tendresa amb què el text de 
Barceló tracta el tema de la malaltia –
una mostra excel·lent, d’altra banda, del 
bon nivell de la dramatúrgia procedent 
de les Illes. 

Molt auster, aquest muntatge de pe-
tit format dóna la prioritat absoluta a 
la interpretació dels actors. El joc de 
penombres, la fumera atmosfèrica i els 
impactes sonors tradueixen simbòlica-
ment el daltabaix emocional de la pro-
tagonista i els embats de la seva ment 
atribolada. Amb naturalitat, humor i 
clarividència, tot defugint explícitament 
el paternalisme i la commiseració, s’hi 
reivindica la necessitat d’afrontar la ma-
laltia com una revivificació vital, i tam-
bé, llis i ras, la dignitat rotunda de la ve-
llesa, el dret a viure els darrers anys en 
plenitud.

Breus

■  L’Inestable 
acull ‘Diaris 
d’adolescència’
Torna a L’Espai Inestable, 
per segon any consecutiu, 
l’obra fruit del projecte artístic-pe-
dagògic ‘Inestables per l’edu-
cació’: Diaris d’adolescència. Els 
dies 8 i 9 d’abril, la sala acollirà 
aquesta funció que, dirigida per 

Rafa Palo-
mares, reviu 
una època 
intensa de la 
nostra exis-

tència: el primer amor, els conflic-
tes amb els més grans, el desco-
briment sexual... Tot, escenificat a 
través de la lectura dels diaris de 
les dos protagonistes.

■  El conflicte armat 
d’ETA, reflectit al Teatre 
Pincipal de Palma
La companyia La impaciència pre-
senta, els dies 6 i 8 d’abril, al Teatre 
Principal de Palma, la seva última 
creació, He vist balenes. Inspira-
da en l’obra de l’autor de còmic 
basc Javier de Isusi, l’obra planteja 
un viatge narratiu a través de tres 

personatges marcats pel conflic-
te basc, la lluita armada d’ETA i els 
prejudicis socials. He vist balenes 
ha estat nominada en importants 
certàmens de la història gràfica, 
com ara a millor obra al Festival In-
ternacional del Còmic d’Angoulê-
me 2015 (França) o a millor obra 
espanyola al Saló Internacional del 
Còmic de Barcelona 2015.

teatre FRANCESC FOGUET I BOREU
Francesc.Foguet@uab.cat

Peu de foto

Cant a la vellesa
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