
amb les millors propostes de
la casa, té també alguna cosa
de retrat generacional amb
un rerefons no exempt dels
seus apunts amargs.

Toquem de peus a terra

De fet, el primer element del
rerefons dramàtic cap al qual
apunten els autors de l’obra,
segons les seves pròpies pa-
raules, és el d’aquesta crisi
econòmica que la macroe-

conomia dona per liquidada,
però que continua provocant
estralls en la microeconomia
de tantes butxaques. I que, en
qualsevol cas, ha posat encara
més en evidència la precari-
etat de tot plegat. Però no us
equivoquéssiu pas: aquesta no
és una altra obra més sobre
la crisi, encara que sí que és
alhora una comèdia sobre les
diverses crisis vitals, fami-
liars sentimentals i/o profes-
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Això de rebre una herència
–una herència inesperada,
d’aquestes que t’arriben de
part d’un parent llunyà amb
el qual no havies mantingut
grans vincles emocionals–
pot transformar-se de vega-
des en una arma de doble
tall. D’entrada, sembla (amb
tots els respectes pel difunt
o la difunta; segur que ara
es troba en un lloc millor)
un regal caigut del cel. Però
aquesta mena de regals té so-
vint una lletra petita que cal
llegir amb molta atenció, uns
condicionants en què no se
t’hauria acudit mai pensar,
però que et poden acabar pro-
vocant algun maldecap.
I aquest és precisament el

cas en què es troben el Víc-
tor, l’Alba i l’Arnau, els tres
germans que protagonit-
zen la brillant comèdia
amb què la Flyhard tanca la
present temporada com sap
fer-ho aquesta sala. És a dir:
ficant-nos de ple dins l’espai
domèstic en què es reuneixen
aquests tres (a la Flyhard les
distàncies són tan curtes que
trobes la intimitat sense bus-
car-la), i oferint-nos un diver-
timent que, com passa sovint

RAMON OLIVER
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bon canvi de vida et transfor-
marà de debò la vida.
Doncs no us podeu ni imagi-

nar fins a quin punt un grapat
d’ovelles en poden resultar
d’útils en aquest sentit. Tot i
que també, pel que fa a això,
cal anar molt amb compte.
Tal com apunta el tàndem

creador d’aquest ben construït
espectacle, de vegades repetir
la paraula apoderament com
si fos un mantra o consultar
en excés els manuals d’auto-
ajuda pot crear miratges pe-
rillosos. Quelcom que es farà
evident al llarg d’aquesta re-
unió que els tres excel·lents
intèrprets del muntatge con-
dueixen amb una fraternal
complicitat, durant la qual ens
mostren acuradament tant les
mancances comunicatives
dels tres germans com la força
latent que continuen preser-
vant els vincles i els records
que els uneixen.
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sionals que es vanacumulant
pel camí. I que, de vegades, et
poden portar a creure que un


