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TEATRE 3 ESTRENA

El Borràs acull el debut 
teatral de Juan Luis Iborra

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

E
xperimentat i habituat 
mestre de la comèdia ci-
nematogràfica i televisiva 
(seus són els guions de Boca 

a boca, Todos los hombres son iguales, El 
amor perjudica seriamente la salud, ¿Por 
que lo llaman amor cuando quieren de-
cir sexo?, Aquí no hay quien viva...), Juan 
Luis Iborra ha fet el salt a l’escena 
com a director i guionista amb una 
altra comèdia: Mentiras, incienso y mir-
ra, que arriba avui al Teatre Borràs 
després d’una temporada de rialles i 
aplaudiments a la capital. 
 Escrita a quatre mans, juntament 
amb el crític Antonio Albert, l’obra 
reuneix sobre l’escenari, una nit de 
Reis, sis amics que asseguren tam-
bé ser-ho fora de bastidors. Ells són: 
Jordi Rebellón, Ángel Pardo, Jesús 
Cabrero, Elisa Matilla, Ana Rayo i 
Ana Pascual. «Des de fa 25 anys, cada 
5 de gener convido a casa els meus 
amics», explica Iborra, que a partir 

d’aquest apunt autobiogràfic va or-
dir una comèdia «catàrtica, a vega-
des molt amarga» sobre un grapat 
d’amics que lluiten per conservar 
els afectes i records que els van unir 
anys enrere davant les mentides que 
dinamiten la seva relació». Són tres 
homes i tres dones que, com cada 
any, celebren junts la nit més màgi-
ca i, al mateix temps, la que simbo-
litza amb la figura dels Reis «la pri-
mera cruel mentida de la societat». 
 
PÚBLIC CÒMPLICE / Aquesta nit d’il-
lusions i enganys infantils, surten 
a la llum les mentides i secrets del 
grup. Uns secrets que els actors com-
parteixen primer amb els especta-
dors, a qui es confessen com si anes-
sin  al divan. «La vida no és mai tan 
feliç com la venem i els nostres per-
sonatges es desfoguen amb la pla-
tea, com si estiguessin davant el  psi-
coanalista, perquè temen ser rebut-
jats si se sinceren», apunta Pascual. 
«Aquesta és una de les claus de l’èxit 

de tota comèdia: que el públic sàpi-
ga més que els mateixos personat-
ges», ratifica el director, que prepara 
una altra obra, Karaoke, «sobre qua-
tre desgraciats de la vida».
 «Mentiras... parla de l’amistat, pe-
rò sobretot de la soledat. Tots estem 
sols», intervé Pardo, que ha compa-
ginat teatre (Equus) i televisió (Hos-
pital Central, Amar en tiempos revuel-
tos), i es declara enemic acèrrim del 
Nadal. «És la cosa més hortera de la 
història de la humanitat. Jo no vaig 
mai a casa d’Iborra. Odio aquestes 
festes».
 Unes festes que no contempla 
l’escenografia, que ens trasllada a 
una casa amb vistes al mar, propi-
etat del ric amfitrió, que interpre-
ta Rebellón. «És el més mentider de 
tots, guarda un gran secret», explica 
l’actor barceloní, que torna als esce-
naris de la seva ciutat després d’ha-
ver passat 15 anys d’obligat exili a 
Madrid, deu d’ells sota la bata blan-
ca del doctor Vilches d’Hospital Cen-
tral. «És la sèrie més longeva, tot un 
èxit. Aquí no m’hi volien i me’n vaig 
haver d’anar, com molta altra gent». 
L’obra estarà en cartell fins al 2 de 
novembre. Després prendrà el relleu 
Lola Herrera amb Seis clases de baile en 
seis semanas. H

El director d’‘Aquí 
no hay quien viva’ 
presenta ‘Mentiras, 
incienso y mirra’

Jordi Rebellón, Ángel 
Pardo i Elisa Matilla 
encapçalen el grup 
d’actors de la comèdia

33 Ana Pascual i Jesús Cabrero, a Mentiras, incienso y mirra.


