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Una persona en cadira de
rodes ultima el seu darrer
treball abans de jubilar-se.
Podria ser el punt de par-
tida d’un drama quotidià,
però no ho és. L’home que
prepara la seva última fei-
na és un assassí a sou i, si
es mou amb l’ajuda d’una
cadira de rodes, és a conse-
qüència d’un accident la-
boral d’ara fa dos anys. En
aquest episodi també va
morir el seu fill, fet que
l’assassí no ha superat.
L’argument, doncs, gira
cap al gènere negre, cap al
thriller. Només un actor,
Xavier Serrat, assumeix el
repte d’explicar la situació
i els seus antecedents al
públic. Xavier Serrat, di-
rigit per Miquel Murga,
presenta des de fa uns dies
al Guasch Teatre, i només
fins al 19 de juny, Cuando
se apaguen las velas, la
primera obra de teatre del
guionista Èric Romero
que puja a l’escena.

El text ha obert els ulls a
l’actor, que ha comprès el
seu personatge: “M’he
adonat que els assassins
també poden tenir bons

sentiments”. L’assassí
busca maneres per salvar
la dona i la filla, ja que
l’últim encàrrec podria
tenir conseqüències fami-
liars tràgiques. Serrat, un
actor que alterna teatre
amb cinema i televisió,
reconeix que l’oportunitat
de fer-lo en castellà li
permet obrir mercat més
enllà de Catalunya, tot i
que no descarta preparar
una versió en català per
fer gira pel territori.

Serrat va iniciar la seva
experiència en el monòleg
a la Cova del Drac fa més
de 40 anys. No va tornar a
aquest format fins al
2005, quan va estrenar
Tots estem folls al Guasch
Teatre. Ara hi torna, gaire-
bé d’improvís, perquè de
seguida que va fer la pro-
posta als responsables de
la sala li van donar data.
Mentrestant, Serrat s’ha-
via après el text per man-
tenir àgil la memòria. ■

L’últim ‘treball’
Jordi Bordes
BARCELONA

L’actor Xavier Serrat presenta al Guasch un ‘thriller’
inquietant d’un assassí a sou a punt de jubilar-se

Xavier Serrat, en un instant de l’espectacle ■ GUASCH TEATRE

“Amb aquesta
obra m’he
adonat que els
assassins també
poden tenir bons
sentiments”

El director Àngel Llàcer
presenta el seu primer
muntatge dramàtic. S’a-
parta, momentàniament,
del gènere musical i la
comèdia. Des d’avui –l’es-
trena és dimecres– fins
al 31 de juliol es represen-
ta al Teatre Borràs Mada-
me Melville. La mateixa
Clara Segura –que inter-
preta el paper protagonis-
ta, Claudie Melville– reco-
neix que va tenir un cert

prejudici pel text, ja que
sembla obsessionar-se en
la relació amorosa entre
una professora adulta i un
dels seus alumnes avan-
tatjats. La mirada del di-
rector supera aquest plan-
tejament moral i mostra
“la història de dues perso-
nes vulnerables que es ne-
cessiten i s’ajunten per ser
fortes”, diu Llàcer. Efecti-
vament –insisteix Segu-
ra–, més que la lectura del
possible abús de poder
d’una adulta sobre un me-
nor, es planteja “la fascina-
ció que molts alumnes te-
nen per determinats pro-
fessors”. El club dels poe-
tes morts en seria un ex-
emple cinematogràfic.

Per tirar endavant la
producció calia trobar un
actor de 15 anys, un repte
que es va resoldre amb la
troballa de Carlos Cuevas
(en Biel de Ventdelplà),
que debuta a escena. Llà-
cer celebra que aquest ac-
tor hagi respost a les ex-

pectatives (“no tots els ac-
tors de televisió aguanten
bé el directe de l’escena-
ri”). Completa el reparti-
ment Montse Vellvehí,
una veïna que aporta la
mirada exterior, la que diu
que “aquesta bombolla de
felicitat no és real”. ■

Mestra adulta,
alumne jove
‘Madame Melville’
mostra la relació
de dues persones
que es necessiten
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Carlos Cuevas, Àngel Llàcer, Clara Segura i Montse
Vellvehí, dijous al Teatre Borràs ■ COMEDIA


