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DAVID RUANO

La VHIarroel acull la versió catalana amb Bosch Boixaderas mentre a Madrid s'estrena amb Caries Hipólito i Luis Merlo

Jordi Boixaderas i Jordi Bosch, a la 
nova comèdia de Jordi Galceran
«El crèdit» s ’estrena amb àcides reflexions de l’autor d ’«EI mètode Grònholm»

CARLES CASCÓN

Jordi Galceran sap que fenò
mens com El mètode Gròn
holm, que va donar la volta 
al món, només acostumen a 
passar «un cop a la vida», però 
que ell aspira sempre a millo
rar-se.

Sembla que la seva nova 
comèdia es convertirà, si més

no. en un dels èxits assegu
rats de la temporada. El crè
dit s ’anuncia com una «gran 
comèdia sobre l’economia, la 
crisi, la desesperació, la fragi
litat de les relacions humanes 
i, també, encara que no ho 
sembli a primera vista, sobre 
les estranyes i insondables 
relacions de parella» -segons 
el seu director, Sergi Belbel-, i

comença amb l'entrevista d'un 
home amb el director d ’una 
oficina bancària per demanar 
un crèdit.

Duel interpretatiu de luxe
Queden molt lluny les alegries 
de l ’economia del totxo i, en 
principi, el client no té cap aval 
ni el més mfnim argument per 
ser mereixedor d'uns prés

tecs que es donen en compta
gotes... 0  sí. Perquè li asse
gura que, davant la negativa, 
haurà de prendre mesures 
contundents.

No parla de violència. La 
comèdia agafa volada a partir 
d ’una petita anècdota i es con
verteix, segons diu Belbel del 
que és el seu primer muntatge 
després de deixar la direcció

del INC, en «un duel interpre
tatiu de luxe i promet fer-nos 
passar una hora i mitja plena 
de rialles i àcides reflexions 
sobre la trista realitat que ens 
ha tocat de viure. Una obra tan 
necessària com balsàmica», 
afegeix.

Monstres de l ’escena
Deu anys després de l'èxit 
d'E/ mètode Grònholm, al trio 
Galceran-Belbel-Boixaderas se 
li suma un altre monstre de 
l'escena, Jordi Bosch, que fa ^  
poc ens sorprenia en el ter
reny còmic amb el seu gran

 EB-------
«Una obra tan 

necessària com 
balsàmica», en diu 

Sergi Belbel

paper a La bète, també amb 
Sergi Belbel i al Nacional.

I també un gran Boixade
ras figurava al repartiment 
d ’aquesta obra de David H ir-^ 
son, que tristament, per cert, 
va marcar el comiat d'Anna 
Lizaran. Ella l'havia assajat i 
va ser a punt d'estrenar-la.

Quan Galceran parlava de 
la competitivitat laboral quasi 
coincidien les versions cata
lana i castellana a Barcelona 
i Madrid. Ara El crèdit arriba 
de forma paral·lela. A la capi
tal espanyola la fan Carles 
Hipólito i Luis Merlo, al teatre 
Maravillas dirigits per Gerardo 
Vera.

El muntatge català, una co
producció de Bitó i La Villar-*- 
roel (Grup Focus), compta amb 
escenografia de Max Glanzel, 
il·luminació de Kiko Planas i 
espai sonor de Jordi Bonet ■
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