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dència senyorial de la prota-
gonista, després es penetra
lentament a la casa i s’acaba

N
ovament es convo-
quen tots els ingredi-
ents per construir un

èxit sonat: una bona comè-
dia, un repartiment sòlid,
uns mecanismes escènics
enginyosos, i totes les con-
cessions al gran públic per
deixar-lo ben satisfet.

Aparentment, Belbel ha
adaptat l’exquisida peça
marivaudiana al glamur fíl-
mic de l’època daurada de
Hollywood, però de fet li
surt aquella comicitat a
prova de bomba de la tradi-
ció autòctona que represen-
ta el sainet i que sempre ha
estat un producte de gran
popularitat.

L’escenografia que signa
el tàndem Cristià & Glaenzel
sí que respon a la grandilo-
qüència del model cinema-
togràfic, i de fet tradueix el
tempo dilatat del pla-se-
qüència amb una audaç es-
tructura de decorat continu
que va travessant imper-
ceptiblement l’escenari de
banda a banda per mostrar
dos cotxes entrant a la resi-
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Laura Conejero respira elegància i delicadesa a la superproducció ‘Les falses confidències’ ■ PERE VIRGILI

al jardí on esclata l’aventura
amorosa. Laura Conejero
respira elegància i delicade-

sa i compon els mil i un ma-
tisos de la vídua rica que
s’enamora sense voler-ho

del seu administrador (con-
vincent Farelo). Una electrit-
zant Míriam Iscla incorpora

el criat maquiavèlic que
mou els fils de l’embolicada
trama, una picada d’ullet al
tema de la dona disfressada
d’home que sovint apareix
en les obres de Marivaux. Hi
ha, però, un problema de
subratllats excessius i un to
passat de rosca, particular-
ment entre el servei, amb
l’únic objectiu d’arrencar la
fàcil riallada.

I és que el muntatge està
presidit per una impúdica
voluntat d’agradar al més
ampli ventall d’espectadors,
des de la canalla adolescent
que se sent arrossegada i
propera a la inflamada pas-
sió dels protagonistes, fins
al públic prostàtic que agra-
eix que li permetin sortir a
orinar fins a dos cops du-
rant la representació, en
dos inacabables entreactes
que allargassen innecessàri-
ament un espectacle explí-
cit al qual no li escau l’excés
de durada. Són servituds
que es paguen, i amb tanta
interrupció el muntatge
s’afeixuga i decau.
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