
Aquest estiu riurem per partida doble al Poliora-
ma. El Grec ens mostra la seva cara més divertida
tot fent comèdia amb dos espectacles en què
també trobarem molta música, molt cinema,
molts rostres populars darrere els quals hi ha un
grapat d’excel·lents intèrprets i molts personatges
acostumats a l’èxit artístic, però que ara estan
ficats en còmiques crisis personals.

I al Poliorama també ens hi trobarem dues
formes de fer comèdia que potser ens faran
riure de la mateixa manera, però que tenen
orígens ben diferents. D’una banda, tenim La
banqueta, un divertiment tan inequívocament
francès, amb tant gust de teatre de bulevard a
la parisenca, que fins i tot ha calgut fer-hi un

cert bany d’humor local, no fos cas que, al sortir
del teatre, en lloc de la Rambla ens semblés
estar veient els Champs-Élysées. Oh la la! I
de l’altra banda, tenim Tots fem comèdia, un
divertiment amb el cinema en primer pla escrit
per un home de cinema a qui darrerament li ha
entrat la fal·lera teatral. I que, a l’hora d’estre-
nar aquest text que estava escrit des de feia uns
quants anys, s’ha adonat que els seus perso-
natges s’expressarien més a gust si poguessin
cantar una mica i ha deixat que la comèdia
s’anés omplint de cançons i més cançons. Una
cosa sí que comparteixen, aquests divertiments:
els dos són protagonitzats per tàndems artístics
acostumats a treballar a quatre mans des de fa
molts anys. Potser massa i tot?

Música, banqueta,
claqueta i…

ACCIÓ!
El Poliorama es munta un Grec de pura

comèdia entre músics enfadats i cineastes
amb pànic al relleu generacional
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“TOT EL QUE FAIG INTENTO PORTAR-HO
CAP AL MEU SENTIT DE L’HUMOR”

CONCERT, DESCONCERT I
BARALLES A L’ALTAMUNTANYA
Fixem-nos en primer lloc en el Pau i el
Vladimir de l’obra de Gérald Sibleyras,
aquest autor tan i tan francès que, mal-
grat tot, ha guanyat el premi gros del
teatre anglès amb la seva comèdia Le
vent des peupliers. Heroes: adaptada a
la llengua de Shakespeare pel prestigi-
ós Tom Stoppard, l’obra es va empor-
tar el Laurence Olivier l’any 2006.
Doncs bé: aquests dos fa dues dècades
que comparteixen banqueta i van pel
món fent uns concerts de piano tan
plens d’harmonia que, escoltant-los,
ningú no podria sospitar com de
desafinada està la seva relació perso-
nal. I ara, apa, a fer una gira pel Japó!
Precisament per preparar la gira com
cal, els nostres dos músics s’han tancat
en un xalet d’alta muntanya envoltat
per un paisatge d’aquests que, si fem
cas del tòpic, poden amansar les feres
i omplir de calma l’esperit més alterat.
Doncs ja us en podeu anar oblidant,
del tòpic: entre aquests plàcids cims de
natura, el Pau i el Vladimir es conven-
ceran més que mai de com es detesten
l’un a l’altre malgrat necessitar-se
també tant per continuar triomfant.
A casa nostra, aquesta banqueta capaç
de transformar-se en un seient molt in-
còmode la compartiran Ricard Borràs
i Pep Ferrer, que al seu moment ja van
compartir aquell El sopar dels idiotes

cuinat també per Paco Mir amb uns
saborosos resultats. El cas és que, tot
fent broma, aquí tenim una comèdia
que ens parla de com en pot resultar
de feixuga una relació creativa quan
la fructuosa compatibilitat professi-
onal sembla coincidir amb l’absoluta
incompatibilitat personal.

Com arriba aquest text a les teves mans?
Coneixies o havies vist representada ja
l’obra de Sibleyras o altres textos del seu
autor?
Arriba per amistat. El Ricard, que ha
vist l’obra a França, em comenta si puc
capgirar un final que a tothom li sembla
“massa francès” i, de mica en mica, em
trobo revisant tota la peça i fins i tot
dirigint-la, cosa que en un principi no
estava previst.
Com qualificaries el tipus d’humor que
practica Sibleyras?
Francès. Són aquestes comèdies que tant
els agraden en què fan una muntanya
de qualsevol matís, com a Art i el seu
quadre blanc, o a El nom. Evidentment,
aquest tipus de joc només es pot fer
des d’un punt de vista “intel·ligent”. En
aquest cas, però, hi ha un treball subli-
minar de pallassos, ja que els dos perso-
natges estan constantment intercanviant
els rols de dominat i dominador.
La gent de Tricicle sembla portar-ho força
bé. Però creus que les tensions que pateix
l’amistat dels dos músics de l’obra després
de dues dècades d’èxit compartit, acostu-
men a donar-se de forma generalitzada?

De fet, La banqueta és una reflexió sobre
qualsevol parella que estigui junta des
de fa molt de temps, bé siguin uns mú-
sics, un matrimoni o una simfònica. La
convivència prolongada sempre omple
els armaris de fantasmes.
Aquí, et retrobes amb dos excel·lents
actors amb els quals ja havies treballat
anteriorment. Però, quin sistema seguei-
xes, a l’hora de plantejar-te el càsting d’un
nou espectacle?
Si el càsting l’he de fer jo, prefereixo
tirar de coneguts i fer un càsting en què
prevalgui la intuïció i el feeling del grup.
En aquest cas, tot i la meva implicació,
en Ricard Borràs, com a impulsor del
projecte, és qui havia de sentir-se bé
amb el seu company per poder demos-
trar com de malament es porta.
Creus que ha canviatmolt la forma de fer co-
mèdia popular en aquestes darreres dècades
o els paràmetres del gènere sónmés aviat
inamovibles?
Potser darrerament hi hamés produccions
ambunamanera de fermés exagerada, que
pretén aconseguir un públicmés ampli. De
totamanera, la cartellera dóna permolt.
Tu has practicat des de l’humor mut de

Tricicle fins a l’humor musical de Candide,
tot passant per l’humor de bulevard o el
vodevil anglosaxó. Creus que existeix un
públic diferenciat per a cadascuna d’aques-
tes formes de fer humor?
No ho crec. Almenys, en el meu cas, tot
el que faig intento portar-ho cap al meu
sentit de l’humor, que porta el ritme i el
tarannà de Tricicle. Per tant, si tinc algun
seguidor, pot anar a veure qualsevol de
les meves direccions amb la seguretat de
que alguna cosa li agradarà. Parlant de
Candide, quina llàstima que, tenint l’èxit
que va tenir, ningú vulgui programar-la a
Barcelona.
Com a espectador, quin tipus de teatre és el
que busques habitualment?
Sóc un depredador teatral. M’agrada
veure-ho tot. Continuaria veient coses
encara que no em dediqués al teatre.
Després de portar tants anys fent riure la
gent, no et vindria de gust interpretar o
dirigir un bon drama?
Tinc dos projectes que podrien obrir
aquest apartat del meu currículum: un
musical per a l’any que ve aMadrid i una
òpera per al 2015, però, com sempre, ja
veurem si s’acabaran concretant.

PACO MIR, director
Fa més de tres dècades que pedala en un
Tricicle que no ha deixat mai de generar ria-
lles gairebé sense pronunciar ni una paraula.
Però, quan es tracta de dirigir obres alienes,
deixa de fer-se el mut: només cal recordar
els trepidants diàlegs d’èxits escènics com
ara Políticament incorrecte, El sopar dels idio-
tes o el musical Spamalot.

RICARD BORRÀS
Pot presumir d’haver sigut escollit personal-
ment per John Malkovich per formar part del
repartiment de l’obra Hysteria i d’haver pas-
sat per sèries tan populars com Imperium,
La que se avecina o Cuéntame. Però, i ja que
la cosa va de comèdia, per nosaltres sem-
pre serà el millor i més espavilat idiota d’El
sopar dels idiotes.

PEP FERRER
Acaba de protagonitzar After play, una de les
grans delikatessen de la temporada. I aquí
el tenim de nou, demostrant que pot passar
com si res d’El rei Lear versió Bieito a la vis
còmica de Pel davant… i pel darrere, i d’un
clàssic català com Maria Rosa a un clàssic
ianqui com Un fràgil equilibri.

LA BANQUETA

DeGérald Sibleyras.Dir.:PacoMir. Int.:Ricard
Borràs, Pep Ferrer.Data: Fins al 21/7. Lloc: Teatre
Poliorama. LaRambla, 115,dCatalunya (L1, L3).
(933177599.€19euros.CDt.2 i9,a les21h;
dt. 16 i 23, a les 22.45h; dedj. a ds., 22.45h; dg.,
20h; dc. 31, a les 21h.
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AQUESTA PEL·LICULA JA
LA TENIM MOLT VISTA!

TOTS FEM COMÈDIA

Autor i dir.: JoaquimOristrell.Música, dir.mu-
sical i int.: JoanVives. Int.: Jordi Bosch, Ferran
Rañé, Peter Vives, NausicaaBonnín.Data: Fins
al 28/7. Lloc: Teatre Poliorama. LaRambla, 115.
dCatalunya (L1, L3).(933177599.€De15a
29euros.CDedt. adv., 20.45h;ds., 18 i20.45h;
dg., 18h; 9/7nohi ha funció.

“HA ESTAT UN PRIVILEGI PODER TREBALLAR
AMB UN CONSTANT CONTACTE AMB L’AUTOR”

Quina diferència existeix entre crear música i
cançons per a una obra que ja estava escrita
i fer-ho per a unmusical de nova creació?
Una obra preescrita ha de “transfor-
mar-se”, ha d’obrir-se i, en definitiva, s’ha
d’adaptar totalment. Unmusical explica el
mateix que una obra de text, però dema-
nera diferent. La història del musical està
farcida d’aquestes adaptacions, unesmés
fidels que les altres. El resultat sempre
és una obra diferent amb entitat pròpia.
Pensem, per exemple enMyFair Lady,
adaptació del Pigmalió de G.B. Shaw, o
béWest Side Story, adaptat deRomeu i
Julieta de Shakespeare.
I, ja posats, quina diferència existeix entre
una comèdia amb cançons (aquest seria
el cas de l’obra d’Oristrell) i una veritable
comèdia musical?
Jo crec que és un tema de voluntat de ser.
L’obra de l’Oristrell podria ser perfecta-
ment una comèdia musical si s’hagués
volgut fer així, però la proposta era molt
més teatral, amb actors més de teatre que
no pas demusical (tot i que tant en Fer-
ran Rañé com en Jordi Bosch n’han fet
amb esplendids resultats). En el nostre
cas, encara que la història s’expliqui a
través de cançons, no s’utilitzen tots els
recursos del gènere.
Com ha sigut la teva col·laboració amb
Oristrell? Ha anat canviat el text original
a mesura que feies les teves aportacions
musicals?
Ha estat un privilegi poder treballar
amb un constant contacte amb l’autor; a
més, amb la sort que som amics des de fa

anys i ja hem treballat junts en diverses
ocasions. En aquest cas hem comentat
molt cadamoment apte per sermusicat,
hem fet llistes de temes, hemmirat les
possibilitats, la funcionalitat, els estils, etc.
Naturalment, ell ha hagut de retocar co-
ses. Hi ha escenes senceres convertides en
cançó (“L’art de vendre”, per exemple),
que han requerit reescriure els enllaços
entre la part parlada i la cantada. I quan
escric una lletra de cançó acostumo a
utilitzar frases del text que em serveixen,
i això implica treure-les del text parlat per
evitar repeticions.
Tenint el cinema un paper destacat en l’obra
com té, la partitura també deu tenir referèn-
cies cinematogràfiques?
La veritat és que no tant com hauríem vol-
gut. Hi havia una referència a la fanfara
de la 20th Century Fox que finalment
vam treure. Quan es prepara unmusical
has d’estar disposat a canviar tot el que
calgui permillorar-ne el resultat final,
encara que et dolgui. Finalment totes les
referències musicals al món del cinema
han acabat sent originals.
Quin tipus de cançons ens esperen a l’esce-
nari? Hi trobarem estils molt diferents en
funció de les escenes i els personatges?
L’estil general és molt eclèctic, i hem uti-
litzat els estils quemés ens han convingut.
L’obra explica un període de 35 anys en
la vida dels protagonistes, i és plena de
flashbacks i salts endavant; l’única temp-
tació ha sigut canviar el ritme d’una de
les cançons per fer-la més com si fos un
rock, per indicar que els personatges, que

no veiem “rejovenir” en escena, són 35
anysmés joves. Permi les lletres sónmolt
importants, i he triat la música quemillor
ajudi a servir el sentit de cada text.
Quan podrem tornar a gaudir d’un nou
musical ambmúsica i lletres teves?
Aquest gènerem’apassiona, però els pro-
jectes difícilment els genero jo.M’encanta
treballar en equip i estar en el procés des
del començament, però cal unir moltes
voluntats (principalment la d’uns produc-
tors agosarats) per poder tirar endavant.
Et resulta igual de gratificant posar-te a
crear partitures que posar-te a fer arran-
jaments i a dirigir partitures alienes (El
Mikado, Boscos endins…)?
Són laborsmolt diferents! Arranjar i
dirigir m’agradamolt, però és infinita-
mentmés relaxant que crear. Jo pateixo
moltíssim quan componc, perquè sóc
molt meticulós i perepunyetes, però la
gratificació personal és immensa quan per
fi ho veus realitzat.
Fa pocs anys afirmaves que el musical esta-
va passant per un excel·lent moment a casa
nostra. Encara ho veus així?
Pel que fa als intèrprets el salt és abismal.
Hi ha gent molt bona i molt ben pre-
parada. La llàstima és que en aquests
moments de crisi les possibilitats de feina
sónmolt petites, i les produccions conti-
nuen sent molt cares. El que jo volia dir fa
uns anys és que tenim el material humà
necessari per abordar qualsevol projecte
amb garanties. Sigui una franquícia que
ve de fora o unmusical original. El que
falta és projectes.

JOAN VIVES, compositor i director musical
Des que va posar música i lletra als còmics
de Lauzier a l’espectacle Glups! de Dagoll
Dagom, no ha deixat de ser un referent
ineludible del nostre teatre musical. A ell
devem els arranjaments i les orquestracions
d’El Mikado o Boscos endins i la versió musi-
cal de Cuando Harry encontró a Sally, encara
inèdita a casa nostra.

Vint anys fent concerts plegats els po-
den semblar una eternitat, als protago-
nistes de La banqueta. Però el Bernat
i el Rafel d’aquesta obra de Joaquim
Oristrell fan cinema plegats des de
fa trenta-cinc anys (un en qualitat de
director i l’altre de guionista) i fins fa
ben poc tot havia anat d’allò més bé: el

públic els adorava i ells continu-
aven sent els millors amics del
món. Fins que, de cop i volta,
la màgia es va començar a
esfumar. I els espectadors
van començar a deixar de

veure les seves pel-
lícules, com si aquestes
semblessin repetitives
i haguessin perdut
la gràcia d’altres
temps. Deu ser
perquè ells s’estan
fent grans, o potser
només perquè els
altres els comencen

a veure com a gent gran. Què passaria
si les mateixes coses que ells escriuen
i dirigeixen, i que ara ja no semblen
interessar gaire a ningú, les haguessin
escrit i dirigit gent guapa i jove com
ara els seus propis fills? Doncs aviat
ho sabrem, gràcies a aquesta comèdia
que, també tot fent broma, no deixa de
voler ser una reflexió sobre el pànic
que provoca el pas del temps i la por
a començar a fracassar en allò mateix
que abans fèiem tan bé. Quins disba-
rats som capaços de fer, les persones,
per recuperar el paradís de la populari-
tat perduda? Però que quedi molt clar:
aquestes reflexions un pèl serioses es
presenten amb molt humor i moltís-
sima música, i dins un espectacle que
també vol ser un homenatge a aquest
cinema que tantes alegries ha donat
(i que segur li continuarà donant; ell
no ha de patir com els seus personat-
ges) al mateix Joaquim Oristrell.

TOTS FEM COMÈDIA
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“HE ESCRIT AQUESTA OBRA
COM SI FOS UNA PEL·LÍCULA”

Entre la teva col·laboració amb La Cubana de
Cegada de amor i l’estrena del teu espectacle
9maletes, van passar un grapat d’anys.
Però les coses semblen haver-se accelerat.
Això vol dir que, a partir d’ara, penses donar
unmajor protagonisme al teatre?
Sempre he anat al teatre, igual que sempre
he llegit teatre. Fins i tot, quan dirigeixo
cine o TV, acostumo a posar-memolt a
la vora de la càmera per veure i sentir els
actors almés a la vora possible. Fa temps
que volia fer aquest salt. He de confessar
que em sembla un saltmortal, i que li tinc
molt de respecte.
Tens alguna obra teatral escrita fa temps
i guardada en algun calaix que potser ara
pugui sortir a la llum?
Tots fem comèdia ha estat sis anys voltant
pel meu calaix, i també per altres calaixos,
fins a arribar a Anexa. Sorgeix d’unes
jornades d’improvisacions fetes amb el
Bosch i el Rañé. El recorregut ha sigut
molt llarg i obstinat. Tinc grans dosis de
voluntat i paciència.
Per tu, què és el quemarca la diferència
a l’hora d’escriure per al cinema, per a la
televisió o per al teatre?
Heescrit aquesta obra com si fos una
pel·lícula, i de vegades he escrit guions per
a cinema, com Inconscientes, amb unama-
nifesta intenció teatral. Lamare de tots els
ous és el teatre. Podemolorar Shakespeare
en sèries com Juego de tronos oTxèkhov

en les pel·lícules d’Alexander Payne.
Et sents igual de còmode escrivint guions que
tumateix dirigiràs com quan aquests guions
estan destinats a caure enmans d’un altre
director?
He de conèixer el director; com amínim
intentar-ho. He d’entendre quin serà el
seu punt de vista. He d’establir un lligam
emocional entre l’obra i qui s’encarregarà
d’orquestrar-la. Quan dirigeixo jo, acabo
odiant el guionista, que també sóc jo. És
surrealista, però té el seu punt.
Sembla que amb Tots fem comèdia has volgut
fer una obra teatral plena també de referents
cinematogràfics.
Una de les grans protagonistes de l’obra és
una pantalla. Els dos personatges centrals
són un director i un guionista.Hi apa-
reix un transatlàntic, cotxes, elmetro, un
dirigible i fins i tot taurons. L’objectiu és
hora imitja d’una comèdia non-stop que
tingui enganxat l’espectador al llarg d’un
recorregut de trenta anys de vida.
A l’obra hi tenim de personatges un tàndem
artístic que després demolts anys d’èxit
comença a perdre el tren de la popularitat i
està disposat a fer el que sigui per recuperar
protagonisme. N’has vistmolts, de casos com
els seus, en la teva professió?
Quan tenia quaranta anys vaig jurar que
als cinquanta em retiraria; estic a punt
de complir-ne seixanta i no hi ha qui em
mogui de la cadira. Per descomptat que he

vist casos comel de l’obra. Sense anarmés
lluny, cadamatí quan em rento les dents.
Quins diries que són els grans temes potser
no tan divertits que ensenyen també el nas
en el teu divertiment? Perquè aquí, la por
al pas del temps i lamanca de diàleg entre
pares i fills sembla que també hi juguen un
cert paper…
El temps i els fills (amb gran protagonis-
me de laNausicaa i el Peter) hi juguen un
paper essencial, i crec que estan tocats amb
profunditat. Per sort, la comèdia té com
a gran norma no donar-se importància.
Quan fas comèdia has d’estarmolt atent a
no caure en la trampa de la transcendèn-
cia. Del fet d’actuar els francesos en diuen
jouer, i els anglesos, to play. La comèdia és
bàsicament això: jugar i fer que el públic
entri en el joc.
Per què vas decidir que lamúsica havia de
tenir un paper important en la teva obra?
Sóc fill i nét demúsics. En totes les pel-
lícules que he dirigit hi ha unmomentmu-
sical. Poques vegades he viscut un rodatge
tan divertit comquan vam fer la telemovie
de la Trinca. Admiro lamúsica de Joan
Vives i la seva intuïció teatral. Hemcol-
laborat un parell de vegades en el terreny
audiovisual. Aquesta era unamagnífica
oportunitat per passar al camp teatral.
Quan vam rebre la notícia que el Grec ens
volia, no ho vamdubtar. Estiu, comèdia i
música era lamillor combinació.

JOAQUIM ORISTRELL, autor i director
Tot va començar fent guions per al concurs
Un, dos, tres… I convertit ja en un dels nos-
tres guionistes estrella, va començar també
llavors a dirigir pel·lícules tan populars com
Inconscientes o Dieta mediterránea. Després
d’haver obert 9 maletes plenes de cartes i
música en companyia de Mercè Sampietro,
Oristrell reincideix en el món del teatre.

JORDI BOSCH
Quina temporada està fent Bosch, el
magnífic! En aquests darrers mesos,
ha sigut un actor de pedant vulgaritat
(La bête), un acusat de pederàstia
que es retroba amb la seva víctima
(Blackbird) i un dels morruts Feréstecs
de Goldoni. Tot això, després d’haver
format part de l’equip de ludòpates
d’Els jugadors.

FERRAN RAÑÉ
Protagonista d’espectacles llegendaris
com ara El Mikado o Makinavaja, Rañé
ha sigut sempre un dels grans talents
interpretatius de la nostra comèdia.
Encara que, i després de passar pel
Sí, primer ministre, el seu treball
més recent, l’adaptació televisiva de
Radiacions, ens vingui a recordar que
tampoc el drama se li resisteix.

NAUSICAA BONNÍN
Atès el seu cognom, no és estrany
que la Nausicaa fes les seves primeres
passes professionals a l’Espai Brossa
(El combat de les sorpreses, El jardí
abandonat). I atès el seu nom, tam-
poc és estrany que protagonitzés al
Grec la Nausica de Maragall, abans
de consagrar-se gràcies a la pel·lícula
Tres dies amb la família.

PETER VIVES
És ben normal que en Peter tingui
ganes de fer comèdia, tenint en comp-
te els anys que fa que està ficat en els
gastronòmics drames del restaurant
La Riera. Ja en pla més indie, ha sigut
també un dels protagonistes de l’obra
de Pau Miró Un refugi indi. I en pla més
mainstream estatal, ha viscut les seves
aventuretes al costat d’Águila Roja.


