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Georges Feydeau
G

eorges Lavaudant ha
dirigit l’obra de Geor-
ge Feydeau Hay que
purgar a Totó, tradu-
ïda i adaptada per

Luis Blat. És una producció del
Teatro Español de Madrid i dels
tres actors principals dos són ca-
talans: es tracta de Núria Espert
i Jordi Bosch, als quals caldria
afegir l’excel·lent Gonzalo de
Castro, que està literalment
magnífic en el paper del cornut
senyor Chitín. Lavaudant sap bé
a quina mena de peça s’acara, ja
que en el programa de mà no
s’està d’admetre que el teatre de
Feydeau “sólo se apoya en el
vacío”. En el buit i en l’artifici del
llenguatge, afegeix més enda-
vant. Què ens duu a fer de nou
aquesta mena d’obres, doncs?
Diria que, segons Lavaudant, la
resposta és doble: d’una banda
perquè encara ens fan riure, i de
l’altra perquè han esdevingut un
referent de l’ofici escènic i un pa-
radigma de pirotècnia que, si
més no en algunes obres curtes
de Feydeau, podem arribar a
veure com un cert precedent del
teatre de l’absurd de Ionesco,
que també retrata la buidor bur-
gesa i que igualment se sustenta,
però anant molt més lluny, en
l’ús del llenguatge per a no res.

En realitat el muntatge de La-
vaudant força la presentació
d’Hay que purgar a Totó fins al
punt d’acostar-lo a l’absurd per
la via irònica, alhora que l’allu-
nya de la quotidianitat divertida
que dominava en els orígens.
Les perspectives evidentment
exagerades de l’escenografia i el
mobiliari, els objectes corporis,
alguns dels quals aquí són pin-
tats a la paret, els mobles d’una
combinació impossible, la tria
exagerada i ridícula de la indu-
mentària de Núria Espert, la de-

Núria Espert i Jordi Bosch actuen sota la direcció de Georges Lavaudant ■ ROS RIBAS

cisió de convertir el nen en una
mena de monstre, ja que l’actor
adult no dissimula gens l’edat
que té... Aquest plantejament
precís i calculat deu ser més efi-
caç a França que no pas aquí. A
França, efectivament, la memò-
ria de Feydeau encara és viva i,
per tant, l’espectador pot gaudir
de la distància irònica que el di-
rector proposa. Entre nosaltres,
sense aquest referent extern,
tot descansa en els actors.

I cal dir de seguida que Jordi
Bosch està en el punt just. Se’ns
mostra elegant, vanitós, profun-
dament inculte, fatigat dels pro-

blemes domèstics que li plante-
ja la dona amb la mania de pur-
gar el nen quan ell té un gran
negoci d’orinals entre mans...
S’atabala quan veu que el negoci
se li escapa de les mans, és men-
tider, en certs moments mostra
el pànic només amb la mirada
mentre l’esposa parla amb
aquell cornut a les mans del
qual hi ha la decisió que l’exèr-
cit compri o no una gran reme-
sa d’aquesta mena d’orinals.
Jordi Bosch fa en aquest
Feydeau una de les actuacions
còmiques més fines que li hem
vist, i això que n’ha fet d’exem-

plars. En algunes escenes el duo
Bosch i Gonzalo de Castro
excel·leix veritablement en una
dialogació deliciosa.

Per la seva banda, Núria Es-
pert dubta una mica i té un re-
gistre menys precís. Segura-
ment també passa que no estem
acostumats a veure-la en aques-
ta comicitat que, tal com ja s’ha
dit, el director apropa a l’absurd.
Tanmateix resol bé la dificultat
d’anar durant tota l’obra vestida
d’una manera ridícula i d’allar-
gassar un diàleg que no diu res
de res i que, tanmateix, encara
fa riure... ■
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Teatre

@ Teatre del no-res. George
Feydeau (1862-1921) –a la
foto– és un digne represen-
tant d’allò que en la cultura
dramàtica francesa s’ano-
mena la pièce bien faite.
Probablement ens posarí-
em de seguida d’acord que
aquesta modalitat teatral
l’havia iniciada Eugène Scri-
be (1791-1861), creador de
més de quatre-centes obres
escrites en solitari o en
col·laboració amb altres au-
tors. Des de 1810, efectiva-
ment, Scribe va escriure
tragèdies, comèdies, vode-
vils i tota mena de gèneres

caracteritzats principal-
ment pel seu antiromanti-
cisme i per una hàbil com-
posició dels elements su-
perficials que posa en joc.
Molts altres autors van con-
tinuar aquesta manera bri-
llant de compondre teatre,
però hi destaquen per mè-
rits propis Victorien Sardou
(1831-1908), autor també de
melodrames i drames, i Eu-
gène Labiche (1815-1888), a
qui s’atribueixen més de
cent cinquanta peces hu-
morístiques, entre les quals
hi ha l’enlluernadora Un
barret de palla d’Itàlia.

@ La pièce bien faite. En les
millors manifestacions
d’aquesta mena de teatre,
l’habilitat tècnica dota les
peces d’un ritme endimoni-
at. L’enjòlit s’ha de mantenir
al preu que sigui, i l’autor no
s’està d’acumular efectes i
cops de teatre ben ordits a
una trama que sovint és úni-

cament l’excusa per provo-
car la hilaritat i la sorpresa.
La ideologia d’aquest teatre
mai no va més enllà de les
veritats generals, de les
grans paraules que són inú-
tils, perquè, tal com deia
Sartre, mai no són dites con-
tra ningú i per tant esdeve-
nen del tot inofensives. No
hi pot haver cap mena d’en-
frontament ideològic entre
la platea i l’escenari on es
representen aquestes
obres. Tot ha de ser plàcid,
tot ha d’esdevenir còmode, i
els únics trasbalsos adme-
sos són els que es deriven

de les sorpreses que el dra-
maturg orquestra per com-
plaure els espectadors.

@ L’excusa pot ser un objec-
te. Lapiècebienfaitenoha
desernecessàriamentcòmi-
ca, tot iqueésenlaforma
festivaonmésexcel·leix.So-
vinthihaunobjectesense
valoraparent (unbarret,una
carta,unmanuscrit)alvoltant
delquals’organitza la falsa
complicacióquemouicapgi-
raelsesdeveniments.Defet,
aquestmecanismeésunare-
miniscènciadel“reconeixe-
ment”clàssicquealeshores

serviapersostenir la intriga,
per lligarenunpuntconcret
totsels filsargumentals iper
reforçarelsentitprofundde
l’obra.A lapiècebienfaite,
però, totquedareduïtaun
argumentqueresultiatractiu
per lasimpleacumulacióde
peripèciesbentravades.Cer-
tamentésunteatresuperfici-
al,peròmalgrataixòalguns
autorsquenotenenresa
veureambaquestgènere
oportunista,comperexem-
ple Ibsen,vanaprendrea
construiralgunesdelesseves
obresseguint les tècniques
delapiècebienfaite.


