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Una comèdia 
musical de 
pel·lícula
3Joaquim Oristrell uneix teatre i cine 
en el debut com a director escènic 

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

L’humor ha marcat la se-
va trajectòria com a gui-
onista i director de cine 
i televisió, i ara Joaquim 

Oristrell fa el salt a l’escena sen-
se perdre el seu segell. A Tots fem co-
mèdia, que es representa al Poliora-
ma dins del Grec fins al 28 de juliol, 
uneix cine i teatre, tant en l’aspecte 
visual com en l’argument, i hi afe-
geix el seu gust pel gènere musical. 
Ferran Rañé, Jordi Bosch, Nausicaa 
Bonnin i Peter Vives, acompanyats 
al piano per Joan Vives, interpreten 
una «comèdia àcida sobre l’èxit, el 
fracàs, el vertiginós pas del temps 
i les relacions de vegades vampíri-
ques que s’estableixen entre pares 
i fills», explica l’autor i director. Als 

actors, els toca també cantar –set pe-
ces– i ballar, i a la jove Bonnin, a més 
a més, el repte de desdoblar-se en fi-
lla i mare en la seva primera immer-
sió en la comèdia. 
 
PROJECCIONS EN 3-D / Oristrell ha vol-
gut  portar el seu esperit cinèfil a l’es-
cenari, i ha dissenyat una gran pan-
talla en la qual es projecten en 3D les 
diferents escenografies, en blanc i 
negre, creades per a l’obra. Des de 
l’andana d’un metro fins a un res-
taurant japonès. «He optat pel blanc 
i negre perquè no volia un decorat 
realista, sinó un set teatral. La panta-
lla és viva i el que s’hi projecta s’in-
terrelaciona al màxim amb la histò-
ria», apunta el guionista d’El amor 
perjudica seriamente la salud. 
 La història narra els avatars d’un 

director (Bosch) i un guionista (Rañé) 
que després d’anys d’èxit s’enfron-
ten al declivi. No troben productor 
per a la que consideren la millor co-
mèdia que han escrit i ordeixen un 
pla per tirar endavant el projecte: 
el presentaran com si fos dels seus 
respectius fills. Mentrestant, repas-
sen la seva carrera, la seva amistat 
i els seus amors. «No és un relat au-
tobiogràfic», aclareix Oristrell, en-
cara que hi ha trets identificatius, 

com plasmar una «generació que es 
resisteix a deixar la cadira perquè 
necessita continuar-se sentint viva». 
També planteja la dificultat per ac-
ceptar el pas del temps. «A Occident, 
des que va aparèixer Jesucrist, la jo-
ventut es valora molt. A la societat 
d’avui li costa molt assumir el pas 
dels anys», argumenta. 
 Van ser Bosch i Rañé, a qui Oris-
trell va reunir a la Majoria absoluta de 
TV-3, els que van animar el director a 

ficar-se entre bastidors. «Posseeix un 
gran domini de la comèdia i el vam 
perseguir perquè escrivís una obra 
teatral», confessa Bosch. Oristrell, 
com els seus personatges, no pen-
sa baixar de la cadira. Té en marxa 
una telemovie sobre l’hipnotitzador 
Fassman (1909-1991) i ha escrit una 
altra comèdia per a la gran panta-
lla (Una amiga soltera), mentre espera 
que els productors li facin més cas 
que en la seva ficció. H

33 Jordi Bosch i Ferran Rañé, a la comèdia musical ‘Tots fem comèdia’ que es representa al Poliorama. 
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El festival d’estiu de Barcelona LLL

Judici celestial a l’ateu Camus
3Carme Cané firma ‘L’accident’, una comèdia filosòfica sobre el premi Nobel

I. F.
BARCELONA 

Tota una vida filosofant sobre l’ab-
surditat de l’existència i acaba esta-
vellant-se contra un arbre. El 4 de ge-
ner del 1960, Albert Camus sortia  
projectat cap a la mort en un acci-
dent de cotxe. Conduïa el seu editor, 
Michel Gallimard, que va morir di-
es després. El luctuós episodi es pot 
entendre com un macabre acudit 
del destí. És així com li va semblar 
a Carme Cané, que ha portat aquell 
accident al títol i a l’argument del 

seu debut com a dramaturga. Enca-
ra més: s’ha enfilat a les altures per 
donar veu als àngels de la guarda de 
Camus i Gallimard, i ordir un judi-
ci final al premi Nobel. L’àngel de 
Camus està consternat perquè ha 
mort sense creure en Déu i la seva 
teoria existencial li pot impedir en-
trar al cel. Cal buscar raons per al seu 
ingrés al paradís. L’accident, que diri-
geix Cané mateix, s’estrena al Lliure 
(4 a 7 de juliol) amb Xavier Ripoll, Ni-
es Jaume, Jacob Torres i Tilda Esplu-
ga en escena. 

 «A partir d’aquest judici es va 
explicant la vida de Camus, el seu 
amor per María Casares i el seu pen-
sament humanista, amb fragments 
de les seves obres», explica la direc-
tora, que ha optat per la «comèdia 
filosòfica» per acostar-se al pare de 
L’estranger. «És un autor que aquí in-
justament s’ha titllat de fosc i pes-
simista», declara Cané, que ha vol-
gut treure ferro i espessor al filòsof. 
«L’humor és una bona eina per refle-
xionar sobre els aspectes més trans-
cendentals de la vida. Que riguem 
no vol dir que no ens prenguem la 
cosa seriosament», addueix la cre-
adora, que ha comptat amb la col-
laboració de Rosa Maria Sardà. El Ca-
boSanRoque ha concebut la música, 
el vestuari i l’escenografia. El cotxe 
destrossat que el va portar a les por-
tes del cel. O de l’infern. H 33 Jacob Torres, un àngel de la guarda a ‘L’accident’.
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