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Cultura i Espectacles

“Si el senyor director no
afluixa els quartos, inicia-
ràs una acció definitiva
que convertirà la seva vida
en una catàstrofe”, sen-
tencia la sinopsi d’El crè-
dit. La Villarroel estrena
temporada amb una co-
mèdia que enfronta dos
personatges antagònics:
un home que ho té tot i un
altre que ha perdut tot el
que tenia. “L’obra parla de
la vulnerabilitat humana,
de tot allò que pensàvem
que era segur i, de cop, ho
perdem sense entendre
per què”, explica l’autor,
Jordi Galceran.

Es tracta del primer
projecte que Sergi Belbel
dirigeix després de deixar
el Teatre Nacional, i té els
actors Jordi Boixaderas i
Jordi Bosch com a prota-
gonistes. “Les comèdies
necessiten bons actors, si
no cauen”, reconeix Gal-
ceran, i és que l’escenari
de La Villarroel serà un es-
pai minimalista amb una
taula i dues cadires que
permetran una interpre-
tació a quatre costats. Ser-
gi Belbel destaca l’adequa-
ció de la sala, ja que “l’obra
vol crear un ambient de
proximitat amb el públic, i
els actors han d’interpre-
tar cap endavant, cap als
costats i també al darre-

re”. El crèdit gira al voltant
de l’ofec econòmic de l’An-
tonio, un home que és ca-
paç de fer qualsevol cosa
per aconseguir que el di-
rector del banc li concedei-
xi un crèdit. La desgràcia
de l’un i l’estabilitat de l’al-
tre es posen en qüestió en
una comèdia que amaga
un drama actual sobre
economia, crisi, desespe-
ració i relacions humanes
fràgils. “La meva intenció
no era fer cap anàlisi de la
realitat, sinó escriure una
bona obra de teatre”, acla-
reix Jordi Galceran. No
obstant això, Sergi Belbel
apunta que El crèdit ser-
veix de mirall a la gent:

“L’obra dóna algunes idees
subversives, posa el dit a la
llaga i alhora fa riure a l’es-
pectador”. En això coinci-
deixen Bosch i Boixade-
ras, que destaquen la qua-
litat de la comèdia i alhora
la dificultat de treballar-la,

sobretot perquè “Galce-
ran treballa molt amb les
paraules, així que és tot un
repte aprendre les matei-
xes frases, construïdes de
maneres diferents”.

El crèdit  va ser la gua-
nyadora del Torneig de
Dramatúrgia del Festival
Temporada Alta 2011, un
combat en què les obres
havien de tenir dues ca-
racterístiques essencials:
40 minuts de durada i dos
personatges. Segons l’opi-
nió del director de produc-
ció de l’obra, Josep Domè-
nech, Galceran va triom-
far amb “una comèdia
perfecta, rodona i un text
brillant”. Després d’un
any de treball intens per
portar l’obra als escena-
ris, Galceran explica que
“ha allargat la història
portant-la fins al final”.

A l’estil ‘Grönholm’
Jordi Galceran i Sergi Bel-
bel ja van compartir l’èxit
aclaparador d’El mètode
Grönholm, estrenat l’any
2003, que va captivar prop
de dos milions i mig d’es-
pectadors i 60 països ar-
reu del món. Jordi Boixa-
deras també va formar
part del fenomen Grön-
holm i ja havia treballat
amb Galceran en una de
les seves primeres obres,
Paraules encadenades
(1995), i també a les or-
dres de Belbel en diverses

ocasions. El tercer Jordi,
Jordi Bosch, s’incorpora al
tàndem després d’haver
actuat a Fuita (1994). El
crèdit té certes conne-
xions amb El mètode
Grönholm, principalment
perquè segueix la pauta de

Galceran, que sol escollir
temes recurrents de l’ac-
tualitat amb personatges
propers i reals. Sergi Bel-
bel destaca la senzillesa
de la trama de les dues
obres, pel fet que es des-
envolupen en un sol espai
i un sol temps. “A totes
dues obres Galceran aga-
fa l’actualitat i l’esprem al
màxim”, subratlla. El crè-
dit, fidel a un estil que va
triomfar arreu, també
parteix d’una anècdota
senzilla, amb punts de
surrealisme, i construeix
un enfoc sorprenent del
sistema capitalista.

Després d’El mètode
Grönholm i Carnaval
(2006), Galceran està

convençut que, si fos per
ell, demanaria a Belbel que
dirigís totes les seves
obres, perquè “el fet que ell
sigui autor i director de
teatre fa que tingui un
gran respecte pel text”.

El crèdit s’estrena el 14
de setembre a La Villar-
roel i ja fa setmanes que es
venen entrades. Galceran
reconeix, irònicament,
que “els espectadors fan
l’acte de fe que els bancs
no fan: comprar entra-
des”. De manera gairebé
simultània, l’obra s’estre-
na al teatre Arriaga Antzo-
kia de Bilbao (dia 19) i al
Teatro Maravillas de Ma-
drid (dia 27), amb Carlos
Hipólito i Luís Merlo. ■
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La Villarroel estrena temporada amb
‘El crèdit’, de Jordi Galceran, una
comèdia àcida sobre vulnerabilitats
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“Els espectadors
fan l’acte de fe
que els bancs no
fan: compren
entrades”, diu
Jordi Galceran

“És una obra
minimalista que
agafa l’actualitat
i l’esprem al
màxim”, explica
Sergi Belbel


