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«A vegades, el diàleg de la rebotiga 
del cervell, allà on s’amaguen les 
vergonyes –és a dir, les veritats– és 
més autèntic que el de la part del 
davant». La cita, de l’autor, director 
i actor anglès Steven Berkoff, resu-
meix l’engranatge de la seva comè-
dia Kvetch, que, amb direcció de Pep 
Pla, arriba a la Sala Muntaner fins 
al 14 de març per fer partícip el pú-
blic de les neures i els pensaments 
d’uns quants personatges.
 L’actor Toni Sevilla, en el paper 
d’un frustrat venedor jueu, s’em-
patxa d’insults que llança sobre la 
platea –«m’embruto la boca com 
mai; dic moltes paraulotes», avisa–. 
Rosa Cadafalch encarna la seva do-
na, una abnegada mestressa de ca-
sa; Carme Fortuny, la seva sogra, 
a qui vol recloure en una residèn-
cia, i Pep Ferrer, l’amic convidat 
a sopar que destapa les interiori-

tats d’una parentela que no se su-
porta. Tots quatre s’enfronten a una 
doble interpretació: el que es diuen 
entre ells i el que pensen. I això úl-
tim ho deixen anar directament al 
públic, convertit en receptor còm-
plice d’aquests dimonis íntims i se-
crets que tots reprimim. És aquí, en 
aquest abocament de sinceritat, on 
sorgeix la hilaritat d’una obra que, 
segons Pla, conté, malgrat la seva co-
micitat, una «gran càrrega d’acide-
sa» i obre en canal «les esquerdes de 
la societat».

Pors quotidianes 

L’alliberament verbal dels perso-
natges provoca un joc de contrastos 
(bones paraules a la cara i exabrup-
tes per darrere) que reflecteix la hi-
pocresia amb què tots ens movem i 
ens podem identificar. Segons Pla, 
Kvetch (terme d’origen jiddisch que 
significa neura, queixa) «ataca amb 

La comèdia ‘Kvetch’, de Steven Berkoff, juga  
al contrast entre el que es diu i el que es pensa

Els neuròtics  
es confessen

sarcasme la moral burgesa, el con-
formisme». No hi ha violència físi-
ca, però el text de Berkoff –actor de 
La naranja mecánica, Octopussy i Ram-
bo– dispara sense embuts per carre-
gar-se la família, el matrimoni, les 
relacions d’amistat... «Tracta de les 
angoixes i les pors quotidianes que 
no ens deixen dormir, com en les 
pel·lícules de Woody Allen», expli-
ca el director del Centre d’Arts Escè-
niques de Terrassa (CAET), produc-
tor de l’obra, que es va estrenar amb 
gran èxit al Teatre Alegria d’aques-
ta localitat.

 L’autor, afegeix Pla, parla amb 
molt humor de la lluita de clas-
ses, del pànic a perdre la feina, de 
l’homosexualitat, de la soga que 
suposen els vincles familiars, de 
la falta de sentit de les nostres vi-
des... «Però també s’hi balla i s’hi 
fa l’amor», anuncia el director. 
Ambientat als anys 80, el muntat-
ge presenta una escenografia re-
coberta amb un fi plàstic que els 
personatges van destruint a me-
sura que es van desposseint dels 
seus kvetch. Una metàfora de la se-
va pròpia fractura. H

33 Tot és mentida 8 D’esquerra a dreta, Rosa Cadafalch, Toni Sevilla, Pep Ferrer i Carme Fortuny.

ESTRENA A LA SALA MUNTANER

“Tracta sobre  
les pors i angoixes 
quotidianes que no 
ens deixen dormir”,  
diu el director, Pep Pla


