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Teatre

Pregunta punyetera quan estàs a 
punt d’estrenar una comèdia que 
va d’un director d’oficina 
bancària i un client que vol un 
crèdit peti qui peti: amb els temps 
que corren, ¿no creieu que riure’s 
de la gent que va a demanar un 
crèdit i no li donen és una mica 
bèstia? Resposta ràpida del 
director, Sergi Belbel: “Jordi 
Galceran dóna idees, eines, a la 
gent per a quan vulgui demanar 
un préstec. Quin sentit tenen els 
bancs si no donen diners? I en 
moments de penúria, el que ens 
diu Galceran és que hauríem de 
fer servir altres mètodes”. Jordi 
Bosch, que fa de director de 
sucursal, rebla el clau: “Si quan 
Jordi Boixaderas –el client– 
canvia les regles del joc, jo 
truqués el guàrdia de seguretat 
perquè el fotessin fora, l’obra 
podria ser un thriller, encara que 
acabés passant el que passa en 
aquesta obra”. Tocats i 
enfonsats. 

I és que el nou text del rei català 
de la comèdia és un manual de 
com comportar-se en un moment 

de crisi com el d’ara. I sobre com 
han canviat els paradigmes al 
nostre país. De fet, els 
protagonistes d’El crèdit, Bosch i 
Boixaderas, van coincidir fa un 
any i mig a Els jugadors, de Pau 
Miró. I la víctima, aleshores, ens 
recorda Boixaderas, també era 
un banc. El de Galceran té nom i 
tot, Caixa. 

El que passa aquí, tanmateix, 
té més a veure amb la línia de 
Galceran de satiritzar el poder: 
Burundanga, El mètode 
Grönholm... Al final, diu Bosch, si 
despulles els que estan a dalt de 
tot, si els desmuntes, veus que 
són com “personetes”. No és que 
l’autor pretengui que els 

banquers ens caiguin bé. Ben al 
contrari: els ridiculitza.

Tot i no ser un actor de 
comèdia pur, El crèdit és el tercer 
Galceran que fa Boixaderas. “Hi 
ha comèdies que no puc fer, però 
amb ell em sento com peix a 
l’aigua. Té una manera de dir les 
coses que veig immediatament”. 
Bosch, més avesat a fer-nos riure 
que plorar, s’endinsa en el seu 
segon Galceran. I té les coses ben 
clares: “La comèdia demana fer el 
ridícul, amb dignitat, però fer el 
ridícul”. 

Galceran, Bosch i Boixaderas, 
per cert, acompanyen el retorn 
com a director lluny del TNC de 
Belbel, encara que Boixaderas 
digui que no necessita padrins. 
L’ajudant de direcció, Antonio 
Calvo, que el coneix d’abans, 
assegura que Belbel no ha perdut 
el sentit lúdic de l’assaig: “Si hi ha 
50 persones i en sents un que riu, 
segur que és ell”. En donem fe.
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 Des de fa molts i molts 
anys, gairebé des que 

Benet i Jornet es queixava 
perquè no feien teatre català a 
Barcelona, que els polítics de 
torn, fins i tot els agosarats 
programadors, parlen de la 
internacionalització de les arts 
escèniques. Un concepte tan 
gastat, tan buit en ell mateix, 
que ha perdut tot el sentit. 
Bàsicament, perquè es fa servir 
per quedar bé. Res més. 

 Ara, ta-txaaaan, els donaré 
una idea. No es pensin que 

aquest senador brètol i 
maldestre només va néixer amb 
el bat de beisbol sota el braç. 
Doncs, la idea és la següent: per 
què coi no creen una oficina que 
es dediqui a vendre espectacles 
catalans a l’estranger? Una 
oficina pura i dura, de venda, que 
es passegi pel món conegut amb 
una bona carpeta, una VISA, un 
enorme somriure i ganes de 
cobrar una comissió. I que enviï 
vídeos a tort i a dret i faci venir els 
programadors aquí. 

 No es tracta de portar xous 
locals a fires, cosa que ja fa 

el Ramon Llull, sinó d’aconseguir 
que el Royal Court estreni un Pau 
Miró, que el Festival d’Avinyó 
programi La Veronal, que Bergen 
estreni una òpera d’Agustí 
Charles, que el millor espectacle 
de text de la temporada  giri per 
Europa. És a dir, fites importants 
que només  aconsegueixen els 
creadors amb trajectòria i que 
sol estar lluny de les possibilitats 
del jove talent. Simplement 
perquè a Europa no els coneixen.

 Ei, no caldria augmentar el 
personal administratiu. 

Estic segur que entre l’Institut 
Català d’Empreses Culturals i el 
Ramon Llull podrien fer-ho, 
perquè hi treballa gent que 
coneix el mercat internacional i 
sap com vendre les coses a fora. 

 Això que els proposem, 
senyores i senyors, no és 

cap idea del diable per fer-los la 
punyeta, ni res impossible. A 
Bèlgica, Alemanya, fa anys que 
tenen oficines d’aquesta mena. I 
els va molt millor que a 
nosaltres. –Andreu Gomila
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