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Si teniu carnet de conduir, ja sabeu
que l’anglemort d’un cotxe és
la zona del vehicle que s’escapa
perillosament de la visió que pro-
porciona el mirall retrovisor. Però, tal
com remarquen Roc Esquius i Sergi
Belbel –els autors d’aquesta bona
comèdia laboral que es va estrenar
al gener i que acaba de ser nominada
com amillor espectacle de proximi-
tat pels Premis Teatre Barcelona–, el
símil automobilístic il·lustra molt bé
el que passa alhora en tants altres as-
pectes de la nostra existència. Sovint,
queda imperceptiblement marcada o
fins i tot determinada per coses que
passen i es diuen potser fins i tot al
nostre costat, però que queden fora
del nostre camp de visió i/o audició.
Doncs, com amínim a la petita em-
presa on té lloc l’obra –una empresa
que no acaba de funcionar i en la qual
s’imposa deixar algú a l’atur–, po-
drem acabar fent-nos una idea global
del tema, després, això sí, d’haver se-
guit unamateixa acció des de dues
perspectives complementàries.

UNA ESPERA ATACADA DELS NERVIS

Qui es pot estar assegut tranquil·la-
ment a la sala d’espera, quan sap
que a l’altre costat de la porta que
dona accés al despatx del cap s’està
decidint el seu futur? Nosaltres, per
cert, sí que podrem veure tota l’es-
tona el que passa a una banda i a l’al-

tra de l’espai escènic. Però, mentre
escoltem el diàleg que té lloc dins del
despatx, ens haurem d’estar pregun-
tant què deuen significar l’arrauxada
gestualitat i les expressions facials
amb cara d’estar cridant-se a les quals
es lliuren els que estan fora. Això, fins
que arribi el moment de rebobinar-ho
tot canviant el canal d’àudio, recor-
rent a una estratègia que recorda una
mica aquella que tant ens feia riure
a Pel davant... i pel darrera. I, fins
i tot, si en algun moment el text es
mostra un xic massa delirantment
estirat, estarem sempre pendents

del bon treball que –ara des del mu-
tisme, ara des de la xarrameca– fa el
quartet protagonista.

I ara què deuen estar dient?
EL VERSUS GLÒRIES RECUPERA L’ESPECTACLE D’APUNTA TEATRE, QUE DEMOSTRA QUE UN

ACOMIADAMENT POT SER MOLT DIVERTIT QUAN L’OBSERVEM DES DE TOTS ELS ANGLES

RAMON OLIVER

ANGLE MORT

DE ROC ESQUIUS I SERGI BELBEL. DIR.: LLUÍS

ELIAS. INT.: BERTA BAHR, RAMON GODINO,

ALBERTO LOZANO, RAFAELA RIVAS. VERSUS

GLÒRIES. CASTILLEJOS, 179. METRO:

GLÒRIES (L1). TEL. 936 693 755. FINS AL

12/9. HORARI: DE DC. A DS., 20.30H; DG.,
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• Salaversusglories.cat

Lozano, Bahr i Rivas

esperen amb nervis al

despatx del cap Ramon.
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