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‘E.V.A.’, l’homenatge 
per sobre de tot
CRÒNICA T de Teatre fa 25 anys amb una 
dispersa i irregular comèdia dramàtica

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA 

Navegar durant 25 anys en les ai-
gües, mai calmades, del teatre cata-
là només es pot fer a bord d’una sòli-
da embarcació. Com la que ha cons-
truït al llarg d’aquest quart de segle 
la companyia T de Teatre. Ara ho ce-
lebra al festival Grec, al Romea, amb 
una nova mostra del seu talent inter-
pretatiu al servei d’una obra potser 
poc gratificant per a aquest aniver-
sari. Ja ho és en la seva mateixa de-
finició: una comèdia dramàtica so-
bre el dolor. 
 E.V.A. (escala visual analògica del 

dolor) és el títol d’un text amb tres 
firmes –potser massa– per a la seva 
autoria: la del també director Julio 
Manrique, la de Cristina Genebat i 
la de Marc Artigau. Presenta un qua-
dro d’històries encreuades de quatre 
dones madures, amigues del col·le i 
amb una vida nefasta. L’Àgata és ac-
triu (Àgata Roca) i està molt nerviosa 
per una estrena en què debuta com  
a cantant pel 25è aniversari de la se-
va companyia. Autoreferència meri-
diana. I, si això fos poc, la seva mare 
acaba d’escapar-se d’una residència. 
La Paloma (Marta Pérez/Chantal Ai-
mée) és una anestesista ponent a Es-

tocolm d’una ponència sobre l’E. V. 
A. Té tant èxit professional com des-
emparament personal. El calaix dels 
seus sentiments és buit. La Lola (Ro-
sa Gàmiz) és una apassionada agent 
immobiliària que busca més foc per 
sortir del tedi existencial. I la Clara 
(Carme Pla) és una professora en ex-
cedència, afectada per una dura hèr-
nia discal, i que necessita posar or-
dre a la seva vida. Començant per la 

relació amb la seva filla Eva (Caroli-
na Morro), cangur de la Clara.
 En aquests camins es creuen di-
versos homes, interpretats per Jordi 
Rico i Albert Ribalta. El primer és 
l’auxiliar de la residència de la ma-
re de l’Àgata i també, en una altra 
escena, l’intèrpret de la Paloma a Es-
tocolm i el seu pretendent no corres-
post. Ribalta és Yoshiro, un especia-
lista japonès en el mètode de Marie 

Kondo, que ajudarà a ordenar l’ar-
mari (també el vital) de la Clara. En 
una altra escena és l’Àngel, un ex-
company d’escola que es retroba 
amb la Lola al buscar pis.

PÈRDUA DE FOCUS / El teixit argumen-
tal, és clar, és el que correspon a 
grans artefactes teatrals. El proble-
ma d’E. V. A. és que no està ben cosit, 
tendeix a la dispersió i a la pèrdua de 
focus. Les quatre amigues, per exem-
ple, s’acaben retrobant de forma un 
pèl estranya, i sense gaire desenvolu-
pament, i passen comptes  de la ma-
teixa manera. El dolor es manifesta 
en múltiples formes com el que pro-
voca una mala relació familiar, el 
pas del temps, el fracàs existencial i 
professional o el rancor per un antic 
cas de bullying.
 Aquesta ambició juga en contra 
d’una posada en escena amb alts i 
baixos. La comicitat guanya la parti-
da al drama i Gàmiz ho aprofita amb 
el personatge que dona més joc, al 
costat del de l’Àgata (Roca). A aques-
ta li recau el pes de l’autoreferencia-
litat teatral, justificada pels 25 anys 
però forçada en alguns moments. H

33 Gàmiz, Rico, Pla i Roca, en una escena de l’obra del Romea.

DAVID RUANO

bat ara i l’arrencada no ha pogut te-
nir millor marc que el del mil·lenari 
teatre, on s’ha ubicat una platafor-
ma inclinada i la imatge d’un palau 
romà de l’època de Mussolini disse-
nyats per Paco Azorín. El blanc és el 
color dominant d’un vestuari, que 
dona entrada a diferents colors en 
funció del caràcter de les escenes, 
com passa quan el protagonista apa-
reix com a Venus, en el seu intent d’e-
quiparar-se amb «uns déus que són 
tan cruels com els humans», lluint 
una estètica de brillantors pròxima 
a la de David Bowie.
 «Cada dia descobreixo noves ca-
res de la personalitat de Calígula i 
aquest és un dels seus atractius», va 

Dues hores després d’haver encar-
nat la figura del despòtic, cruel i il-
luminat Calígula, a Pablo Derqui 
encara li sobraven energies dime-
cres a la nit. L’actor ho havia donat 
tot per donar vida al complex per-
sonatge de l’obra d’Albert Camus 
i el públic del Teatro Romano de 
Mèrida, impactat per una enorme 
actuació, es va aixecar dels seients 
per tributar-li una llarga i merescu-
da ovació després de la demostra-
ció de talent feta a més de 33 graus 
de temperatura. Els espectadors, 
que ja l’havien aplaudit en alguns 
passatges de l’elegant muntatge 

de Mario Gas, van premiar d’aques-
ta manera la completa exhibició de 
l’actor en el seu viatge per totes les 
facetes d’un tirà que deambula en-
tre la lucidesa i la bogeria. Derqui i 
els companys d’un repartiment ínte-
grament català es van mostrar emo-
cionats per la bona acollida a la pro-
ducció del festival de Mèrida, el Ro-
mea i el Grec, on arribarà dijous que 
ve. Després d’una petita gira posteri-
or, l’espectacle farà temporada al te-
atre del carrer de l’Hospital.
 Fa temps que Gas i Derqui plane-
javen unir forces per explorar les 
possibilitats d’una obra que s’ha 
presentat en sis ocasions a la mostra 
extremenya. L’oportunitat ha arri-
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Imperial Calígula de Derqui
L’actor fa posar dret el públic de Mèrida a l’interpretar el protagonista de l’obra de Camus 
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El muntatge de 
Mario Gas arribarà 
dijous al Grec
i farà temporada 
al Romea

li exigeix al seu criat Helicó (un 
convincent Xavier Ripoll) buscant 
en l’impossible la seva raó de ser, 
mentre sotmet els seus súbdits a 
una creixent tirania criminal. L’ac-
tor es multiplica en el catàleg de 
gestos, mirades i accions, acompa-
nyats per una dicció que el situa a 
la perfecció en cada moment. L’in-
tèrpret fa una verdadera creació 
del seu personatge sense necessitat 
de recórrer a l’histrionisme, un re-
curs utilitzat en altres muntatges 
per intentar donar més entitat dra-
matúrgica a un gran text, en què el 
pensament té més pes que l’estruc-
tura teatral.

Trobades elèctriques 

La interacció amb els altres perso-
natges sempre té molta força. En 
les trobades amb Mònica López (Ce-
sònia, sensual amant i consellera 
del sàtrapa) hi ha electricitat. Tam-
bé es produeix en les seves relaci-
ons amb Escipió (Bernat Quinta-
na), jove criat el pare del qual ha-
via sigut assassinat pel sobirà; amb 
Quèrees (Borja Espinosa), i amb els 
senadors conspiradors (Pep Ferrer, 
Pep Molina, Anabel Moreno i Ricar-
do Moya, que es desdoblen en di-
versos personatges), a qui humilia i 
provoca perquè acabin sent els que 
l’executin, no sense abans haver-se 
tret de sobre la citada Cesònia per 
reafirmar el seu poder i quedar sol 
davant els seus enemics.
 La lectura de Gas dibuixa molt 
bé el procés d’autodestrucció de 
Calígula, accentuant els estats d’i-
ra de la seva perillosa neurosi i el 
seu perfil androgin. El muntatge 
aprofundeix en temes com l’abis-
me existencial, l’arbitrarietat en 
l’abús del poder i la impossibilitat 
de l’amor. Sobra potser algun ar-
tificiós xou per animar la posada 
en escena, però en conjunt és un 
gran espectacle que compta amb 
un protagonista de matrícula. H

ESTRENA AL FESTIVAL EXTREMENY

destacar Derqui després de la funció. 
L’actor passa durant la representa-
ció pels estats d’ànim d’un personat-
ge desequilibrat després de la mort 
de la seva germana i amant Drusil-
la. Aquest fet el fa reflexionar sobre 
l’absurditat d’una existència amb 
data de caducitat. «L’amor no exis-
teix. Vull la lluna a les meves mans», 

Pablo Derqui i 
Mònica López, en 
un moment de l’obra.


