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Javier Cámara, Blanca Portillo, Julieta Serrano, Pau Durà, Gonzalo de Castro i Nathalie Poza
interpreten el muntatge

Sobreviure a la família

Toni Vall. BARCELONA

'Como en las mejores familias', de Jean-Pierre Bacri i Agnès Jaoui, arriba al Teatre Romea per
abordar les complexes relacions d'una família benestant, les seves passions i contradiccions.

"L'obra planteja si la família tradicional és el millor model perquè la societat tiri endavant",
explica Dueso

Una família benestant es reuneix cada divendres en un petit restaurant com a tradició ineludible des de
fa temps. Un dia, quasi per accident, surten a la llum els plats bruts, cosa que farà que tots els seus
membres s'enfrontin amb les seves pors i complexos. L'any 1996 es va estrenar el film Como en las
mejores familias, dirigit per Cédric Klapisch i interpretat, entre d'altres, pels mateixos autors de l'obra,
que poc després estrenarien l'èxit Para todos los gustos. "Bacri i Jaoui són dos actors que coneixen les
entranyes del teatre, els seus sentits i emocions més profunds. És una gran obra", explica entusiasmat
Manel Dueso, director del muntatge.
"És una obra sobre una família concreta però explica coses que podrien passar en qualsevol família, les
contradiccions, frustracions, èxits i fracassos que tots nosaltres hem viscut alguna vegada en carn
pròpia", concreta Dueso. Al llarg de les més de 150 funcions que porta l'espectacle a les espatlles se
n'han dit moltes coses i s'han fet força comparacions. Txékhov i Pirandello són alguns dels noms amb
qui l'han comparada: "Quan ets actor i interpretes obres de grans creadors, et queden coses dels seus
mons a dins, i quan et decideixes a escriure per força han de sortir sobre el paper".
L'obra està interpretada per alguns dels actors que s'han fet populars per la sèrie de televisió 7 vidas:
Javier Cámara, Blanca Portillo, Pau Durà, Gonzalo de Castro i Nathalie Poza, amb la inestimable
companyia de Julieta Serrano. Javier Cámara explica que resulta curiós comprovar que molta gent
identifica els personatges amb coneguts o familiars seus però mai amb un mateix: "L'obra reflecteix molt
bé la manca d'heroïcitat de les famílies tipus i planteja si la família tradicional és el millor model perquè
la societat tiri endavant".
La idea d'endegar el projecte va sorgir a partir que Pau Durà va veure la pel·lícula de Klapisch i va veure
clar que era el pretext perfecte perquè aquesta companyia d'amics s'ajuntés per fer teatre. Durà signa
amb Alejandra Herranz la traducció i adaptació del text original. Sobre la tipologia dels personatges que
retrata l'obra, Manel Dueso explica que "són uns rols molt ben construïts, uns bombons per a qualsevol
actor, amb la dificultat afegida que a vegades fer versemblant la quotidianitat és molt difícil". En aquest
sentit, Javier Cámara considera que la quotidianitat que es posa de manifest sobre l'escenari els permet
a ells, els actors, de parlar sobre ells mateixos: "El públic potser no reflexiona al moment sobre tot el que
li transmetem, però marxa a casa amb deures per fer". 
Una actriu de drama
Per la seva part, Julieta Serrano es mostra molt satisfeta d'intervenir en el muntatge: "En teatre estic
molt acostumada al drama i la tragèdia, i m'agrada molt poder fer comèdia sobre l'escenari".
Tots els membres de la companyia coincideixen a considerar que la fama que els ha donat 7 vidas els
beneficia a nivell de publicitat, però "no val per res ser coneguts si no es fan productes de qualitat",
conclou Portillo. "No és una obra oportunista", afegeix Cámara. L'obra es representarà només en sessió
doble cada divendres, dissabte i diumenge.
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'Como en las mejores familias'
Teatre Romea
Del 06/02 al 07/03

ROBERT RAMOS / La companyia al complet de cómo en las mejores familias


	Javier Cámara, Blanca Portillo, Julieta Serrano,�
	Sobreviure a la família
	
	Toni Vall. BARCELONA

	'Como en las mejores familias', de Jean-Pierre Ba
	"L'obra planteja si la família tradicional és el
	'Como en las mejores familias' �Teatre Romea�Del 06/02 al 07/03


