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COMÈDIA

T de Teatre dóna veu a les 
dones silenciades dels anys 30

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

«A la meva àvia i a les do-
nes de la seva generació 
no les deixaven ser deli-
cades. Havien de ser du-
res, no queixar-se i car-

regar amb la cultura del patiment, 
del sacrifici i del silenci. Van ser edu-
cades per sentir, veure i callar». Ai-
xí ho explica el dramaturg i director 
Alfredo Sanzol, que es va inspirar en 

L’obra enllaça  
18 petites històries 
inspirades en l’àvia 
del dramaturg

La companyia 
s’alia a ‘Delicades’ 
amb l’autor i director 
Alfredo Sanzol

la seva àvia i les seves germanes per 
inventar-se un món, el de Delicades, 
que rescata «petites històries i anèc-
dotes que elles no van arribar a ex-
plicar mai». La comèdia arriba avui 
al Poliorama i representa el debut 
de l’autor al Grec, en aliança amb 
les actrius de T de Teatre, que tam-
bé s’estrenen al festival barceloní. 
D’elles va sorgir la iniciativa de tre-
ballar amb Sanzol després de pre-
senciar al Lliure el seu muntatge Sí, 

pero no lo soy, un divertit i enginyós 
ball d’identitats, en sintonia amb 
l’humor de la companyia catalana.
 «Jo vaig descobrir  T de Teatre amb 
¡Hombres!, el 1995, i admeto que han 
influït en la meva manera d’escriu-
re», reconeix el dramaturg. Per pri-
mera vegada, després de gairebé du-
es dècades de trajectòria, les artífexs 
de Criaturas obren les seves portes a 
dos actors: Albert Ribalta i Jordi Ri-
co, que se sumen al quartet femení  
–Carme Pla, Marta Pérez, Àgata Roca 
i Mamen Duch– per dibuixar una va-
riada galeria de personatges.
 Estructurada com una successió 
de 18 esquetxos, l’obra se situa en els 
anys 30-40 però està esquitxada per 
anacronismes –com en l’escena en 

què un pare insisteix a ser acceptat 
com amic al Facebook de la seva fi-
lla–. «He teixit una teranyina de fets 
i anècdotes que reflecteixen una re-
alitat social i política», explica San-
zol, que dibuixa el retrat emocional 
d’una generació emmordassada i 
marcada per la guerra. Ho fa a partir 
d’uns personatges femenins «super-
vivents, experimentats en la lluita» 
que expliquen «un conte de prima-
vera sobre la vida i la mort». 
 Per Sanzol, la vida es compon de 
«petites històries gracioses, i darre-
re hi ha la mort i la tragèdia». Histò-
ries com la del recluta que, per ani-
mar les seves nits al front, demana a 
un amic que faci una fotografia a la 
seva nòvia despullada; o com la sen-

tida mort d’un ratolí –metàfora de 
la nostra pròpia mort i la dels éssers  
estimats.

ESTIMADES PLANTES // L’autor reconeix 
que el text (traduït per Sergi Belbel) 
li va servir per furgar en el seu pro-
pi dolor i exorcitzar carències i trau-
mes infantils. «La meva àvia s’expres-
sava amb més tendresa amb les flors 
i plantes que amb mi. Igual que les 
seves germanes, passava molt temps 
al jardí, a la muntanya, i dedicaven 
les seves paraules i carícies als arbres 
i a les plantes; amb les persones eren 
molt més reservades».  
 El director ha traslladat a l’esce-
nografia el caràcter d’uns personat-
ges amb «els peus a terra i la mirada 
al cel». Darrere el teló, apareixen un 
cel i una terra que no es toquen. En-
mig, el «planeta Delicades», diu San-
zol, habitat per l’ànima de la seva 
àvia i les seves coetànies. H

33 D’esquerra a dreta, Carme Pla, Mamen Duch, Marta Pérez, Àgata Roca i Xavier Ribalta, asseguts, i Jordi Rico, dret, en una escena de ‘Delicades’.
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Uns astuts fantasmes
Oriol Broggi torna a captivar amb una obra d’Eduardo de Filippo

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

Un altre gran fresc napolità però pas-
sat pel tamís català. En la seva terce-
ra incursió en Eduardo de Filippo, 
després de Natale in Casa Cupiello i la 
seva participació a Dissabte, diumen-
ge, dilluns, Oriol Broggi captiva ara 
amb Questi fantasmi, peça en què bar-
reja dues cultures teatrals molt prò-
ximes, tot i que amb les sensibilitats 
diferents del Teatre Uniti de Nàpols 
i La Perla 29.
 Broggi va dibuixar el projecte 
amb Pau Miró i Enrico Ianniello, res-

ponsables de la traducció. Aques-
ta col·laboració ha permès presen-
tar un plat teatral fidel al bulliciós 
univers quotidià de De Filippo, però 
amb algunes discutibles llicències. 
Entre aquestes llicències hi ha l’in-
vent d’un personatge argentí, exces-
sivament caricaturesc, que interpre-
ta el propi Miró i un llenguatge que 
utilitza el castellà, català i italià col-
locant frases fetes d’efecte evident.

ANTIHEROIS / Davant dels que cre-
uen que no s’ha de tocar De Filip-
po, aquesta adaptació aconsegueix 
mantenir l’esperit de l’obra i asso-
lir un bon ritme que només decau 
al tram final, quan aquesta tragèdia 

vestida de comèdia fa més patent el 
dolor dels antiherois, que són una 
metàfora de la crisi actual.
 L’escenografia s’adapta a la per-
fecció a l’espai de la Biblioteca. Amb 
unes grades a tres bandes i un bal-
có que s’utilitza per a les escenes de 
connexió amb l’exterior del palauet, 
on habiten els presumptes fantas-
mes, el públic segueix tant de prop 
les peripècies de la història que la 
seva reacció es converteix en un ele-
ment essencial per mesurar la tem-
peratura emocional de l’obra.
 Tony Laudadio, actor d’Uniti, en-
carna el buscavides Pasquale. Està 
tan familiaritzat amb el paper que 
sembla com si l’autor l’hagués es-

‘Questi fantasmi’ 
es desenvolupa a un 
bon ritme que només 
decau al tram final

crit per a ell. Transmet l’aura dels 
grans actors dels films del neorea-
lisme italià. Els seus gestos, mirades 
i paraules són un catàleg de recur-
sos interpretatius. La seva capacitat 
per provocar el riure, amb l’afany 
per subsistir en la precària econo-
mia del Nàpols dels 40, és tan gran 
com la de transmetre la tristesa del 
seu patètic personatge.
  La seva dona María (Marta Do-
mingo) viu amb ell a la casa dels es-
perits. L’ajuda del seu amant (un 
fantàstic Xavier Boada) permet re-
dreçar l’economia en suspensió de 
pagaments del matrimoni i supe-
rar les interessades maniobres dels 
murris Raffaele (l’hilarant porter 
Jordi Martínez) i el seu germà Piero 
(el gran còmic Giampiero Schia-
no). L’esmentat Miró, Pilar Pla i Rit-
xard i Rafa Gálvez completen l’elenc 
d’aquesta coproducció amb el Cen-
tro Dramático Nacional a què augu-
rem un llarg recorregut.

33 L’actor italià Tony Laudadio.
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