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M I R A R

teatre

QUADRO DE DESIL·LUSIONS
L’anomenen el Txékhov irlandès i queda clar a ’La resposta’, estrena al Goya  

dins del Grec. Brian Friel pinta amb detall un desolador fresc familiar

D 
el dramaturg irlandès Brian Friel (1922-2015) 
hem vist als nostres escenaris obres tan 
aplaudides com Dansa d’agost o Translations. 
La primera va ser tot un esdeveniment quan 
es va estrenar al Lliure el 1993, sota la direc-

La resposta  
Teatre Goya 

Direcció 
Sílvia Munt 

Repartiment 
Emma Vilarasau, David 
Selvas, Carme Fortuny, 

Ferran Rañé, Àlex 
Casanovas, Àngels 

Gonyalons, Eduard Buch 
Fins al 12 d’agost 
De 22 a 28 euros

José Carlos Sorribes 
jcsorribes@elperiodico.com

ció de Pere Planella, i va repetir èxit fa dos 
anys quan la va rescatar a la Biblioteca de Ca-
talunya Ferran Utzet, que un parell d’anys 
abans havia fet una primera immersió amb 
Translations al teatre de Friel. Un dramaturg 
que es coneix com el Txékhov irlandès, en 
una etiqueta justificada pel vol que tenen els 
seus textos i les atmosferes que crea. 
 Ha tornat a la cartellera barcelonina amb 
La resposta, una peça escrita el 1997 que ha 
arribat al Goya, dins del programa del Grec, 
amb direcció de Sílvia Munt. Aquesta obra 
té menys presència que les anteriors tot i 
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que Friel ratifica la seva habilitat per a la composició 
d’un quadro familiar, d’un entorn en què es diuen mol-
tes coses però no passen en la mateixa mesura.  
 La resposta és com un embassament, una gran tela 
que poblen uns personatges atrapats, al més pur estil 
Txékhov, en una existència desoladora. Tom Connoly 
(David Selvas) és un escriptor amb més talent que èxit. 
Juntament amb la seva dona, Daisy (Emma Vilarasau), 
espera la visita d’un agent literari (Eduard Buch), que sos-
pesa adquirir tota la seva obra per a la universitat de Te-
xas. És el camí que li queda a la parella per sortir d’unes 
estretors econòmiques que s’uneixen a la insuportable 
pena de tenir una filla adolescent ingressada en un sa-
natori psiquiàtric. Un trauma que deixa una ardent em-
premta que la mare intenta apaivagar amb l’alcohol. 

MOSAIC ESQUERDAT 

L’arribada de l’agent no serà l’única aquell cap de set-
mana. Els pares de Daisy (Carme Fortuny i Ferran Ra-
ñé), un amic escriptor (Àlex Casanovas) i la seva dona 
(Àngels Gonyalons) completen la llista de visitants. La 
mare és una metge retirada, amb una incipient demèn-
cia, que pateix, a més, la cleptomania del seu marit, un 
vellet jovial i amb aires de dandi però amb aquesta 

DAVID RUANO

tendència irreprimible que li comporta 
més d’un problema. Garret (Àlex Casano-
vas) és un venedor de best-sellers que 
amaga diverses inseguretats i que és 
víctima dels implacables dards dialèctics 
de la seva esposa. 
 Sílvia Munt ens serveix aquest es-
querdat mosaic existencial amb la seva 
contrastada capacitat per dirigir de ma-
nera polida i detallista. Mou les seves 
peces amb solvència i, per exemple, Vi-
larasau s’enfronta a un personatge bas-
tant menor dels que acostuma a inter-
pretar. Però despatxa en una obra coral 
un notable treball de matisos, com tam-
bé ho fa Selvas, brillant en un monòleg 
final en què Tom s’agafa al poderós far 
de la ficció per fugir del desempara-
ment. La resta exerceixen de perfecte 
acompanyament en un muntatge llastat 
pel seu estatisme. I és que Friel s’atura a 
teixir una galeria de personatges sense 
un conflicte que convidi a despertar 
l’entusiasme. —

EL+
La neta direcció de 
Munt i un repartiment 
que porta a col·lació tota 
la seva experiència.

EL-
El text és tan descriptiu 
en els personatges  
com mancat de pols  
en el conflicte.


