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Comediantsdesempre
CRÍT ICA DE TEATRE

Jordi Bosch i Ferran Rañé

Tots fem comèdia

Autor i director: Joaquim
Oristrell
Música i cançons: Joan Vives
Lloc i data: Teatre Poliorama,
fins el 28/VII/2013

JOAN-ANTON BENACH

Autor d’una trentena de guions
de cinema i televisió, director de
pel·lícules i sèries de gran èxit,
Joaquim Oristrell (Barcelona,
1953) ha volgut tastar el sabor i el
risc de l’espectacle teatral. En al-
gun lloc he llegit que a l’home no
se li fa estrany l’escenari, atès
que va ser coautor de Cegada de
amor i director deMercedes Sam-
pietro a 9maletes, que s’estrenà a
Temporada Alta l’any passat.
Però ni el colossal sarau de La

Cubana ni la veu epistolar de l’ac-
triu Sampietro en el festival giro-
ní o en la intimitat de la SalaMun-
taner, suposaven una experièn-
cia en un format de teatre con-
vencional com el que ofereix
Tots fem comèdia, l’obra escrita i
dirigida perOristrell al Teatre Po-
liorama, una de les diversions
més lleugeres i volàtils del Grec
d'enguany.
De la literatura ditiràmbica

que fa al cas,m’arribà que es trac-
tava d’un homenatge al cinema,
alhora que entusiasmes apriorís-
tics parlaven de la feina superlati-
va de dos grans actors: Jordi
Bosch i FerranRañé, en un repar-

timent integrat, també, pel músic
Joan Vives, i la jove parella for-
mada per Nausicaa Bonnín i Pe-
ter Vives. Actuant al piano, Joan
Vives és l’autor de la lletra i lamú-
sica de set cançons que ell mateix
interpreta en directe i que arrodo-
neixen la història de dos madurs
i atribolats cineastes en hores bai-
xes, probablement condemnats a
l’atur. Una taula, doncs, molt ben
parada.
Ara bé, les favorables expectati-

ves de Tots fem comèdia se’m van
aigualir notablement als cinc mi-
nuts de començar l’espectacle i
d’assistir a l’actuació del dúomas-
culí Bosch-Rañé. Els dos impo-
nents actors, sembla que aquesta
vegada hagin pres l’opció d’inter-
pretar-se a si mateixos, és a dir,
de descansar en la gestualitat i
l’expressió amb les quals han con-

querit una forta personalitat i, és
clar, una vis còmica que ha se-
duït multitud d’espectadors. Ai-
xò, no obstant, el desitjable hau-
ria estat que haguessin sabut cre-
ar els personatges exclusius que
reclamava l’anècdota festiva que
els subministrava el text de l’au-
tor. Tanmateix, si el pare de la cri-
atura va pensar en ells, com era
el convingut –segons explica el
programa–, Oristrell, en tant que
director, potser ni tan sols pensà
en modificar els hàbits dels dos
professionals i amics que conei-
xia prou bé.
És per això que el vessant més

fresc de l’espectacle es troba en
les escenes on intervenen, sols o
acompanyats, Nausicaa Bonnín i
Peter Vives. Aquest aporta una
bona experiència en sèries televi-
sives i Bonnín, tot i la seva joven-
tud, una dotzena d’obres de tea-
tre i vàries intervencions cinema-
togràfiques. Cal esmentar, en
Tots fem comèdia, la seguretat
amb què l’actriu resol els canvis
de registre exigits pel doble pa-
per que té en la funció: el d’una
adolescent i el d’una professional
espectacular de segura trajectò-
ria. En aquest segon, Nausicaa
Bonnín ofereix el seumoment in-
terpretatiu més destacat en pro-
nunciar un agressiu i curt parla-
ment a l’hora que el personatge
ha de recollir unGoya. Aquí, d’al-
tra banda, hi ha unmagnífic frag-
ment del text de la comèdia. Es-
plèndida la fotografia i els audio-
visuals de Daniel Escalé.c

DAVID ESCALÉ

BARCELONA Redacció

Les jornades de debat que, so-
ta el títol El teatre pren la pa-
raula, ha organitzat el Barcelo-
na Internacional Teatre (BIT)
per posar en comú idees i ex-
periències sobre el paper de
les arts escèniques en temps
de crisi, arriben aquesta set-
mana a la seva recta final. Les
sessions prossegueixen avui
amb un diàleg entre el presti-
giós crític teatral del diari bri-
tànic The Guardian, Michael
Billington (és el crític més ve-
terà de la Gran Bretanya), i el
director del Grec, Ramon
Simó, que parlaran sobre tea-
tre i entreteniment, per tal de
respondre a una pregunta:
“És possible una cultura
mainstream?”. La trobada,
que estarà moderada pel peri-
odista radiofònicXavier Gras-
et, tindrà lloc a la Sala Ovidi
Montllor del Mercat de les
Flors, a partir de les 18.30 h.
Les jornades, incloses dins

del festival Grec, compten
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de Barcelona, l’Insti-
tut del Teatre i l’Institut
Ramon Llull. En cada debat
un destacat creador teatral
conversa amb una personali-
tat d’una altra disciplina so-
bre quins relats i quins imagi-

naris han de crear les arts es-
cèniques en el present entorn
de crisi econòmica, política i
de valors. En aquesta sessió el
tema és especialment interes-
sant, ja que posa el dit en una
qüestió crucial: com el teatre,
que ha estat una eina essenci-
al per a la construcció del mo-
del cultural europeu, pot ser
víctima en aquest context de
crisi d’un procés de mercanti-
lització que que vol convertir-

lo en un simple entreteni-
ment.
Les jornades conclouran di-

vendres vinent, 26 de juliol,
amb un últim diàleg protago-
nitzat per Jordi Coca i el dra-
maturg i director argentí Clau-
dio Tolcachir, que debatran
entorn d’El teatre i l’acció polí-
tica, un compromís ineludi-
ble?. La sessió, moderada per
la periodista cultural Nuria
Cuadrado, tindrà lloc en l’Ovi-
di Montllor (12h).c

Elmón teatral
dibuixa el futur
almigde la crisi

Michael Billington
i Ramon Simó parlen
avui del risc d’una
cultura reduïda a
simple entreteniment


