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Jordi Bosch i Jordi Boixaderas, els dos actors que representaran l’obra a Barcelona

La sala Beckett obre un nou espai al Poblenou i persevera en
la idea de convertir-se en la casa dels autors catalans

Aquest síqueés llocperal teatre

LA VILLARROEL

TEO CAMINO

Barcelona

E l començament de la tem-
porada 2013-2014 de la sa-
la Beckett estàmarcat per

la seva expansió al Poblenou –on
s’ha habilitat un espai per a les
oficines, tallers i assajos– i per
un cicle de set espectacles de la
companyia Obskené, amb estre-
nes, versions d’obres clàssiques i
reposicions de les seves millors
peces. Totes ambuna forta càrre-
ga reivindicativa.
El creixement de la sala Bec-

kett es va posar en marxa quan
l’Ajuntament de Barcelona els va
cedir l’antiga cooperativa de Pau
i Justícia, ubicada al carrer Batis-
ta, número 15, del barri del
Poblenou, lluny de la seva Gràcia
actual. L’edifici, comprat el 2007
per l’Ajuntament, estava en molt
mal estat i ha requerit una apor-
tació de 325.000 euros per re-
formar-lo mínimament. La idea
és que de mica enmica es prepa-
ri per acollir l’Obrador de la sala
Beckett i es converteixi en un
espai formatiu i experimental on

els espectadors puguin formar
part del procés creatiu. “És molt
important el diàleg especta-
dor-creador, perquè es produeix
una sinergia que els beneficia
tots dos”, explica el director, To-
ni Casares.
Caracteritzada per la tasca de

suport al teatre català contempo-
rani, el començament de la nova
temporada de la sala Beckett,
amb la selecció d’espectacles de
la companyia Obskené, n’és un
bon exemple.
Les representacions van co-

mençar dijous passat amb l’estre-
na de Este no es un lugar adecua-
do para morir, d’Albert Boronat.
Unaobra que ens parla de la pres-
sió social, de comés de difícil viu-
re en la mirada de l’altre i de la
por de no ser acceptat. Ens mos-

tra els dubtes existencials d’un jo-
ve que viu espantat pel què diran
els habitants del poble. Una his-
tòria de relacions i demisteris en
què molts es veuran reflectits.
Buenos Aires, escrita per l’ar-

gentí Rafael Spregelburd i dirigi-
da per Ricard Soler, és la segona
obra que es podrà veure a partir
de dimarts, 17 de setembre, a la
sala Beckett. Quatre personatges
que somien i fan projectes per co-
mençar de nou i sortir de la crisi.
Una comèdia àcida en un mo-
ment enquè la realitat ens ha dei-
xat sense pla B.
La premiada versió del clàssic

de Lope de Vega, Fuenteovejuna.
Breve tratado sobre las ovejas do-
mésticas, tracta temes tan actu-
als com l’abús de poder. L’obra
–premiada com amillor especta-

cle al festival d’Almagro– manté
alguns versos originals i és un in-
tent d’acostar el teatre al carrer,
ja que l’única funció tindrà lloc
al pati de l’institut Quatre Can-
tons del Poblenou i el preu de
l’entrada serà simbòlic (3 euros).
Trossos, d’Albert Boronat, és

una obra singular que es re-
presentarà a la seu del Poblenou.
L’espectacle es desenvoluparà

en dos envelats amb un afo-
ramentmàxim de 24 persones. A
cada habitacle hi haurà un actor
argentí –i xilè el segon dia de
representació–, que explicarà,
en primera persona, experiènci-
es reals sobre el seu procés
migratori.
Más allá del parque/Al otro la-

do del parque ens trasllada a una
societat futura en què tot està le-
gislat i en què estem obligats al
lleure. Fins que apareix algú i in-
tenta canviar les coses. Però com
en la trilogia de les distòpies d’Al-
dous Huxley (Un món feliç), Ray
Bradbury (Fahrenheit 451) i Geor-
ge Orwell (1984), i com a la vida
mateixa, les ànsies de rebel·lia da-
vant la injustícia són sufocades i
els heretges, condemnats al des-
terrament.
Completen la programacióRe-

daliz, un conte poètic i enigmàtic
del dramaturg Pedro Lipcovich
que mostra un enfrontament en-
tre germans, i L’ogret, de Suzan-
neLebeau, una defensa de l’esco-
la pública i de la pluralitat que es
representarà al centre cívic Can
Felipa.c

JUSTO BARRANCO

Barcelona

N
o és pas la primera ve-
gada que passa. I el
precedent és més que
bo. Jordi Galceran re-

corda que ja va estrenar gairebé
alhoraElmètodeGrönholm a Bar-
celona i a Madrid quan va néixer
l’obra que ha donat la volta al
móndins del programaT6delTe-
atreNacional. I ara sí que ja estre-
na totalment alhora a Barcelona i
a Madrid El crèdit, una comèdia
ambientada en la crisi actual en
què un home entra en una caixa
d’estalvis i sol·licita un crèdit…
només amb la seva paraula que el
tornarà. Tot i que això no hauria
suposat cap problema en els anys
esbojarrats que s’acostaven al bo-
om, en plena crisi és gairebé un

anatema. I, a més a més, és el
punt de partida d’una història es-
bojarrada en què el sol·licitant
del crèdit llança contra el di-
rector del banc una amenaça
aparentment absurda que desen-
cadena una tirallonga de diàlegs
esplèndids i delirants. I de conse-
qüències.
A Madrid la parella que dóna

vida a aquest particular combat
dialèctic són Carlos Hipólito i
Luis Merlo, dirigits per Gerardo
Vera al teatreMaravillas. I a Bar-
celona s’enfronten a la peça dos
còmics d’excepció, Jordi Boixa-
deras i Jordi Bosch, dirigits per
Sergi Belbel –en la primera direc-
ció després de deixar el TNC– a
La Villarroel, que tindrà un esce-
nari central amb grades als qua-
tre costats.
Galceran recorda que El crèdit

va néixer fa dos anys en el primer
Torneig de Dramatúrgia Catala-
na del festival Temporada Alta,
en què les peces que hi concursa-
ven només tenien 40 minuts. El
text era tan bo que va aconseguir
que el públic es pixés de riure i
va derrotar tots els altres, alçant-
se com a campió en una lectura
dramatitzada que aleshores van
protagonitzar Lluís Soler i
Francesc Albiol. El problema, es-
clar, era que 40minuts eren pocs
per portar El crèdit a un teatre
convencional. “La relació de l’es-
pectador amb el text era molt
potent i em van proposar que hi
donés una durada convencional,
però vaig tenirmolts dubtes”, ex-
plica. No volia engreixar la peça,
“fer-la grassa, fofa”, diu.Hi va do-
nar moltes voltes durant un
temps i al final, explica, va fer el

més obvi, “que de vegades és el
que més costa”: “Al final l’obra
inicial deixava oberta una gran
expectativa sobre el que passaria.
Havia de continuar-la, comple-
tar-la”. Així que la primera part
és gairebé idèntica a la que vapre-
sentar fa dos anys a Girona (“i
n’he portat la lògica fins al final,
de manera que tota l’obra estigui
musculada”).
La idea de partida, remarca, és

molt senzilla, perquè no li agrada
recarregar gaire les obres: “Text,
actors i donar-hi tota la força”. Ai-
xí que, reconeix, els intèrprets
eren fonamentals. “Aquestes co-
mèdies, si no les fan grans actors,
cauen, perquè han de fer veritat
les coses absurdes que de vega-
des passen”. I li sembla que Boi-
xaderas i Bosch són el duo perfec-
te per a una obra que, reconeix,

beu del que passa al voltant,
d’aquesta situació en què el crè-
dit no flueix, però que “tampoc
no té gairemés punts de contacte
amb la situació actual”. Es tracta
sobretot, apunta, “d’un personat-
ge que ho ha perdut tot i d’un
altre que es pensa que té la vida
controlada, una família i una fei-
na formidable, però amb una sola
frase del client el seumón s’esfon-
dra”. Una frase que gira al vol-
tant –no podia ser de cap altra
manera parlant de crèdits– de la
confiança. “L’obra parla de la vul-
nerabilitat, com en un instant la
desgràcia es pot colar al teu pai-

satge sense saber com ha passat,
igual que al nostre país”.
Per Belbel, a l’obra hi ha “iro-

nia i dards molt ben llançats en
una radiografia sense pietat de la
nostra realitat en un text tocat
per la gràcia. Fer diana de la re-
alitat és molt difícil i El crèdit ho
aconsegueix”. Això sí, Jordi
Boixaderas diu: “Ja es veia que
l’obra era una bomba, amb un
gag rere l’altre, de manera que és
més gran la responsabilitat d’ai-
xecar-la i que funcioni”.
Galceran és conscient quemai no
tornarà a aconseguir un èxit de
públic com el d’El mètode Grön-
holm. “Espero escriure alguna co-
sa millor, però que una obra teva
es converteixi en un fenomen
passa una vegada a la vida”, som-
riu. Però, adverteix, això sí, que
per a El crèdit “fins i tot s’han ve-
nut força entrades anticipades,
demanera que el públic sí que ha
fet una cosa que el director de la
caixa no fa a l’obra: un acte de
confiança”.c

La sala programa
una selecció
d’espectacles
de la companyia
teatral Obskené

Jordi Galceran, autor d’‘El mètode Grönholm’, estrena a Barcelona iMadrid una obra sobre la crisi actual

Undramaturgambcrèdit

“L’obra parla de
la vulnerabilitat,
de com en un instant
la desgràcia es pot
colar al teu paisatge”


