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TEATRE // PRESENTACIÓ

Javier Cámara debuta a BCN amb una comèdia agredolça 

El muntatge 'Como en las mejores familias' s'estrena demà al Romea

JORDI SUBIRANA. BARCELONA

Javier Cámara pujarà demà per primera vegada a l'escenari d'un teatre barceloní. L'actor, conegut per
pel.lícules com Hable con ella i Torrente, és un dels protagonistes de Como en las mejores familias, una
demolidora i agredolça comèdia en què Agnès Jaoui i Jean- Pierre Bacri radiografien amb sarcasme la
part més fosca de les relacions familiars. L'obra es representarà fins al 7 de març (en funcions de
divendres a diumenge) al Teatre Romea amb un repartiment en què també figuren Julieta Serrano,
Blanca Portillo, Pau Durà, Nathalie Poza i Gonzalo de Castro. El director és el català Manel Dueso.
Bolcat en la televisió i sobretot en el cine, Cámara fa vuit anys que no interpreta teatre. Tot i això, no
s'ho va pensar quan Durà, a qui va conèixer en la sèrie 7 vidas, va plantejar la possibilitat d'engegar un
muntatge amb altres actors de la sit com. "Dedicar-se al teatre és el que un anhela fer quan decideix
estudiar art dramàtic", opina.
La possibilitat de treballar en un espectacle va sorgir de les excel.lents relacions que hi havia entre ells.
Però tenien clar que la seva intenció era treballar en una peça que no tingués res a veure amb 7 vidas.
Tot i això, encara hi ha una part de públic que va al teatre per veure una continuació de la sèrie, però
també reconeixen que l'èxit de la telecomèdia ha ajudat que el muntatge funcioni bé. "Va donar una
empenta. Som mediàtics, però sense unes bones actuacions hauria acabat fracassant", assegura
Portillo.
L'obra de Jaoui i Bacri, populars a Espanya pels seus papers a pel.lícules com Para todos los gustos,
On connaŒt la chanson, explica la història d'una família que cada setmana es reuneix per sopar a la
lúgubre cafeteria d'Henri. El divendres en què transcorre l'acció, a més, és l'aniversari d'un dels
assistents, i per tant la vetllada es presenta tranquil.la. Però un fet fortuït provocarà que surtin a la llum
els rancors acumulats durant anys.
Cámara comenta que els rols "són molt reconeixibles". Bacri i Jaoui dibuixen persones que hi ha a
gairebé totes les cases, des d'una mare possessiva fins a un fill, el gran, amargat, a qui acaba
d'abandonar la dona i que opta per confessar les seves misèries al jove empleat contractat per hores. Al
voltant d'aquests personatges se'n mouen d'altres: el germà que aconsegueix triomfar, encara que l'èxit
li impedeix veure l'amargura de la seva dona, i una germana que pateix depressions i crisis d'identitat.
Les situacions descrites, en què es parla de soledat i masclisme i s'ironitza sobre l'obligat amor que s'ha
de tenir cap als que porten la mateixa sang, "busquen posar en qüestió amb humor el model de
família sobre el qual se sustenta la societat occidental", explica Portillo, una actriu que se sent
orgullosa de "fer televisió de qualitat" i que admira el panorama teatral català. "L'espectador de
Barcelona fa una mica de por; està molt preparat, ja que té al seu abast una oferta i una tradició
teatral de primer nivell".
Como en las mejores familias es va estrenar en cine el 1996. Jaoui i Bacri eren dos dels actors de la
pel.lícula, que va dirigir Cédric Kaplisch.
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Els actors i el director de Como en las mejores familias, a l'esquerra; a la dreta, la seva imatge apareix reflectida en un
mirall. En primer terme, Foto: JULIO CARBÓ
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