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Fenomenal i imparable
CRÍT ICA DE TEATRE

Jordi Bosch (esquerra) i Jordi Boixaderas en una escena d’El crèdit

El crèdit

Autor: Jordi Galceran
Director: Sergi Belbel
Intèrprets: Jordi Bosch i Jordi
Boixaderas
Lloc i data: La Villarroel
(19/IX/2013)

JOAN-ANTON BENACH

Tot just comença la funció i l’alt
executiu de la caixa d’estalvis
–un dels dos personatges de
l’obra de Jordi Galceran– diu a
l’altre que no reuneix les condi-
cions necessàries per rebre el
préstec que sol·licita. Aquesta ne-
gativa, formulada de totes lesma-

neres possibles, ocupa els pri-
mers nou o deu minuts d’El crè-
dit, una comèdia destinada a ser
un dels grans èxits de la tempora-
da.Moltes opinions coincideixen
a recordar i relacionar aquest
títol amb el fenomen que va ser,
fa anys, El mètode Grönholm, per
bé que la peça que acaba d’estre-
nar-se és d’una simplicitat molt
superior a l’entramat i al formida-
ble joc d’enganys que hi havia en
aquella història on diversos indi-
vidus competien per guanyar un
lloc de treball.
Vull dir de seguida que la sim-

plicitat d’El crèdit no pressuposa,
en absolut, menys enginy o una
imaginació més feble en l’autor
d’aquell mètode que ha triomfat

per mig món. Ben al contrari,
Jordi Galceran segueix conreant
un sentit de l’humor brillant, ori-
ginal, cabalós, susceptible d’en-
frontar-se victoriosament a qual-
sevol contingència. Fa uns dies,
el company de secció Justo Bar-
ranco publicava un reportatge
molt complet sobre la gènesi de
la comèdia, un avançament de la
qual, de només40minuts, va gua-
nyar el primerTorneig deDrama-
túrgia Catalana, celebrat a Giro-
na fa dos anys en elmarc del festi-
val Temporada Alta. L’autor
recordava al periodista que la pe-
ça del concurs “deixava oberta
una gran expectativa sobre el
que passaria” després si l’obra ha-
gués continuat. I bé, per tal que

la comèdia embrionària durés el
que convé a una temporada nor-
mal i a un escenari comercial,
Galceran va decidir convertir
aquells 40 minuts en una mica
més d’hora imitja, sense, evident-
ment, que es notés cap sutura.
He de tornar, però, a l’argu-

ment. La negativa reiterada de
l’executiu bancari (Jordi Bosch)
a lliurar el préstec que se li sol·li-
cita –unsmodestos 3.000 euros–,
assoleix un to agre i alterat a par-
tir de la reacció del client (Jordi
Boixaderas), el qual, després de
proclamar inútilment la seva sol-
vència, passa al contraatac.
Naturalment, cap espectador

pot imaginar la sortida intempes-
tiva del pidolaire frustrat, ja que
quan s’assisteix a la represen-
tació d’un autor d’alt nivell com
Galceran, dirigit, a més a més,
per un home de teatre tan seriós
com Sergi Belbel, ningú, insistei-
xo, no pot esperar que salti a l’es-
cena un... disbarat tan enorme
comel que profereix Jordi Boixa-
deras. Un disbarat de propor-
cions considerables, però, PERÒ
–és, en efecte un però majúscul–
que no haurà de ser menystingut
ni equiparat a la vulgaritat amb

què l’espectador comú tendirà a
judicar-lo de entrada.
De cap manera. L’espectador

acceptarà immediatament que
una nota col·loquial tan disso-
nant és, de fet, la porta a través
de la qual la comèdia accedeix a
unamuntanya russa per on circu-
larà imparable i a un ritme ex-
traordinari, l’espurneig enginyós
i imaginatiu de l’autor, enmig
d’una riallada permanent.
Galceran, de ben segur, s’ha

deixat anar, però mai l’absurd ni
la sorpresa no deixen de reposar
sobre la realitat i la sòlida colum-
na de la lògica. Mai l’atzagaiada
ni l’aparent ximpleria no tergiver-
sen el procés congruent de la pa-
rella enfrontada devers el seudes-
tí inexorable. Què es pot dir de
Jordi Bosch i Jordi Boixaderas?
Fàcilment dirigits per Sergi
Belbel, confirmen i fins, crec, aug-
menten la seva imponent catego-
ria professional. Cal veure’ls.c

Jordi Galceran
continua conreant
un sentit de
l’humor brillant,
original, cabalós
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