
Ai, oh, uf, pfff lamor!
original

Anna Barrufet i Èric Pons  van fundar el 2017 la companyia Afflictus  per tal de donar sortida al
seu primer espectacle Only Love Can Hurt Like This. La cançó de la britànica Paloma Faith  va
donar títol al projecte, que va ser guardonat a la 23a Mostra de Teatre de Barcelona amb el
Premi especial del Jurat i el Premi Intèrpret Revelació per a Pons, a més a més de la
nominació a Millor Actriu per a Barrufet. Un reconeixement que els ha fet repetir la fórmula
amb Let Me Down Slowly, fins al punt de tornar a recollir un guardó a la mateixa Mostra (dues
edicions després): el Premi Votació Popular al Millor Espectacle, que atorga el públic. Sembla
que el Teatre del Raval  els porta sort.

‘Let Me Down Slowly’, de la companyia Afflictus al Teatre del Raval. Foto: Désirée Gómez

Així que la sala capitanejada per la incombustible i batalladora Empar López  ha decidit
repescar la proposta i programar-la dos dies a la setmana durant tot el mes d’abril. La felicitat
desborda la jove companyia (actualment ampliada amb Adrià Andreu i  Bruna Artigal), que
s’entrega en el seu segon projecte, amb un títol, també en anglès, manllevat, en aquesta
ocasió, del cantant pop d’Arizona Alec Benjamin. “Només l’amor pot fer mal d’aquesta manera”
o “Deixa’m caure lentament” ja donen pistes de per on van els trets: l’amor fa pupa. O
almenys, l’amor romàntic.
El duet, vestit igual –pantalons negres i jersei de coll alt de color cru– i descalç en un
escenari entapissat amb el plànol mut de l’eixample barceloní, interpreta múltiples personatges
que dialoguen, en solitari o en parella, sobre el tema que ens ocupa. En una escenografia
minimalista formada per sis cubs de fusta on s’enfilen i baixen constantment, ens parlen de
diferents tipus de relacions i dels sentiments que generen. De les papallones a l’estómac a
l’inici, de la passió, del desig, de lligar en una discoteca, de lligar per una app, del sexe, dels
somnis, del desencant, de la ruptura, de la nostàlgia. Si ens quedéssim aquí diríem que és un
argument molt suat, i un déjà-vu  més antic que la pana, malgrat que la posada en escena
sigui molt dinàmica (amb karaoke, projeccions, música en directe i cançons originals incloses).
Però no.
La proposta posa a debat el model feridor d’amor romàntic que se’ns ha inculcat, sigui quina
sigui la nostra relació, i explora altres alternatives. Això tampoc és nou, dirà algú, amb raó.
Perquè  Let Me Down Slowly va més enllà i exposa amb cruesa que malgrat que els dos
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personatges volen fugir d’aquesta normativa acaben igualment atrapats a la teranyina
perniciosa. La bicoca aparent que promet altres fantasies acaba generant els mateixos
problemes de sempre. Hi ha una alternativa a l’alternativa? Doncs sí (per a qui la vulgui, és
clar).

‘Let Me Down Slowly’, de la companyia Afflictus al Teatre del Raval. Foto: Désirée Gómez

I aquí l’espectacle fa un gir, que encara que sigui un petit spoiler  l’explicarem igual, perquè no
en revelarem el contingut. Pons i Torrella, en tant que firmen l’autoria i interpreten l’obra i, per
tant, poden fer el que vulguin perquè és seva, aturen la funció. Fora música, fora efectes
sonors, fora vídeo, fora tot. Despullats (en el sentit figurat), trenquen la quarta paret, s’acosten
a l’inici de l’escenari, s’asseuen amb les cames penjant, i conversen. Parlen l’un amb l’altra i
comencen a implicar el públic, amb qui dialoguen i enceten un joc. I es crea un moment
divertidíssim, de comunió, de bon rotllo fantàstic. Tothom participa de manera desenfadada i la
parella es revela com a excel·lents mestres de cerimònies hàbils en la improvisació.
Arribat aquest moment, el públic s’adona (ens adonem) que el que hem vist fins llavors és una
mena de preludi, un aperitiu per a posar la gent en context, perquè se situï i es pugui abordar
l’exercici col·lectiu posterior (Free Covid, asseguren. I és cert, no pateixin). L’obra fa un cant a
l’amistat, com a base autèntica per a sustentar les relacions humanes, i sembra la següent
tesi: l’amor està molt bé (o no), però l’afecte genuí i de debò que estableixes amb una persona
amb qui no t’enllites, és millor. Perquè l’amistat perdura per sobre de qualsevol forma d’amor.
Aquesta és una proposta fresca i àgil, però, sobretot, honesta i sincera. Penso que el teatre on
es representa, tot i la bona voluntat, li fa un flac favor, perquè registra alguns problemes
acústics i d’il·luminació que minven l’obra. En un escenari més recollit agafaria, sense cap
mena de dubte, una altra volada. D’entrada, perquè es gaudiria molt més de la interpretació –
ara per ara, actor i actriu queden lluny de les butaques i es perden detalls– i, de sortida,
perquè el caliu del joc abans esmentat seria més vigorós.  Let Me Down Slowly és íntima i
intimista –encara que amb una lectura superficial pugui semblar que abunda la festa, les
serpentines i el confeti–, i així s’hauria de percebre.
Aquesta troupe  ja va demostrar les seves habilitats a Disset anys, el mes passat, a la sala
petita del BARTS. Llavors qui firmava la proposta era la companyia La Beatriz, que comparteix
part dels membres amb Afflictus, en un marejant ball de persones i responsabilitats creuades.
Un musical aparentment casolà, que de casolà  no en tenia res. En aquella obra qui pujava a
l’escenari eren Adrià Andreu i  Clara Solé, i ens cantaven –i interpretaven– les incerteses
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d’abandonar l’adolescència i entrar a la fascinant i meravellosa vida adulta. Amb música
d’Albert Artigas, Pons es reservava aleshores la direcció escènica i co-firmava la dramatúrgia.
Un capità que no vol ser-ho i que reparteix joc de manera col·legiada, però que és obvi que
l’encerta.
Jo seguiria la petja a aquesta colla, perquè m’ensumo que tindran noves sorpreses.
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