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Joc d’aparences
CRÒNICA Joel Joan sedueix al Goya amb l’àcida comèdia ‘El nom’

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

¿Q
uè passa quan de 
sobte algú decideix 
expressar en veu al-
ta el que de veritat 

pensa sobre els altres? ¿Quines conse-
qüències tenen aquestes opinions? 
¿És millor amagar-se darrere del que 
és políticament correcte per preser-
var el fràgil equilibri de la nostra vida 
social i familiar? Aquestes i altres 
qüestions es plantegen a El nom, de 
Matthieu Delaporte i Alexandre de la 
Patellière. La versió en català d’aques-
ta obra, a càrrec de Jordi Galceran, aca-
ba d’arribar al Goya Codorniu prece-
dida d’un espaterrant èxit a França i, 
a la vista de la gran acollida que va te-
nir en la seva estrena, el fenomen tor-
narà a repetir-se a Barcelona. 

FUNCIÓ VIVA / Joel Joan debuta amb bon 
pols com a director teatral, faceta 
que alterna amb la d’intèrpret, amb 
aquest muntatge. La reescriptura de 
l’autor d’El mètode Grönholm manté la 
fidelitat a l’original però adaptant els 
diàlegs i gags de la fresca i àcida co-
mèdia a la realitat catalana. I aquest 
retoc resulta tan efectiu que aconse-
gueix que els personatges de l’obra, 
la versió de la qual per al cine s’ha es-
trenat recentment a Espanya, siguin 
encara més identificables. 
  Delaporte i De la Patellière han 
sabut construir una funció viva i àgil 

inspirant-se en l’arquitectura teatral 
utilitzada, entre altres, per Yasmina 
Reza. La trama gira al voltant d’uns 
personatges de classe mitjana aco-
modada, que gaudeixen del reconei-
xement social i viuen una situació 
sentimental aparentment estable. 
Tots ells es mouen en l’estret entorn 
familiar i de l’amistat més íntima, 
circumstància que els proporciona 
un coixí de seguretat per continu-
ar navegant encara que les aigües es 
desbordin  ¡I ja ho crec que surten de 
mare!
 Les tensions es desencadenen en 
el transcurs d’un sopar. Un agent im-

mobiliari sense escrúpols (Joel Joan) 
comunica al seu cunyat (Xavi Mira), 
a la seva germana (una gran Sandra 
Monclús, aclamada en el seu fantàs-
tic monòleg) i al seu amic de l’àni-
ma i trombonista de l’OBC (fantàs-
tic Lluís Villanueva) que ha decidit 
ja el nom del seu futur fill. A l’espera 
que arribi la seva hiperactiva parella 
(Mireia Piferrer), es crea una crispa-
da situació que posa de cap per avall 
l’estabilitat de les relacions entre els 
personatges. Divertides rèpliques i 
cops de bon teatre popular mante-
nen constant l’interès fins a arribar 
al sorprenent final. H

33 Una escena d’‘El nom’, amb Joel Joan al centre.
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