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Sensacional bomba còmica
El crèdit, de Jordi Galceran

Intèrprets: Jordi Bosch i Jordi Bolxa- 
deras. Director: Sergi Belbei. Produc
ció de Bitò Produccions i La Villarroel.

La Villarroel (Barcelona), dissabte, 
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CARLES CASCÓN

uan una crònica 
teatral és inequí
vocament positiva 
caldria donar més 

Te la simple recoma
nació entusiasta. Però els que 
ja hauran rigut amb El crèdit, i 
els que ho faran properament 
mentre l'obra es converteix 
en el gran èxit de la tempo
rada, estaran d’acord que no 
es pot desvetllar el nus de la 
comèdia. Una llàstima, per
què a partir d'aquest efecte 
sorpresa, sens dubte xocant 
però a la llarga menys absurd 
del que podria haver semblat, 
l'obra s ’embranca en un duel 
riquíssim que, entre altres vir
tuts, es reforça de tant en tant 
amb petits però decisius girs 
argumentáis.

Estem davant d'un Jordi 
Galceran brillantíssim, que 
a més de servir-nos un text 
d'allò més sucós que ens farà 
caure les llàgrimes de riure, el 
carrega de dards tan subtils 
com enverinats. El que podem 
dir és que un director d'una 
oficina bancària (Jordi Bosch) 
nega un crèdit a un home tan 
necessitat (el sabadellenc 
Jordi Boixaderas), que aquest 
haurà de recórrer a la seva 
millor arma per «pressionar» 
-que no amenaçar, insisteix-

DAVID RUANO

Jordi Bosch i el sabadellenc Jordi Boixaderas, en un duel memorable a l’oficina d’una caixa

perquè el poderós executiu 
baixi del burro. No li queda cap
més opció.

Pèrdua de papers
I és a partir de la concreció, 
amb molt detall, d'aquesta 
arma, que el banquer passa 
de l'astorament, la burla i la 
condescendència incrèdula als 
nervis, els dubtes i, finalment, 
la pèrdua total dels papers.

L'obra dóna un gir, i un altre i 
un altre, de la mateixa manera 
que gira davant del públic la 
part central de l'escenari on 
s'enfronten els dos personat
ges separats per una taula 
d'oficina. Els espectadors, que 
envolten tota l ’escena, aniran 
entrant en aquesta bogeria 
amb les superbes interpreta

cions dels dos protagonistes, 
que més enllà del text aporten, 
i molt, amb gestos i mirades 
que Belbel ha sabut mesurar a 
la perfecció gràcies a les dis-
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Diversos girs del 

text enriqueixen una 
trama ja de per sí 

corrosiva

tàncies curtes de la sala.
Absolutament sensacional, 

corrosiva, la bomba còmica 
que ha teixit aquí l'autor d ’£/ 
mètode Grònholm, jugant amb 
conceptes com la intuïció, 
la confiança o la lògica però

aplicats de forma paral·lela a 
l'economia i a l’àmbit domès
tic i les relacions. No direm 
més perquè hi ha més suc del 
que s ’ intueix al principi.

I és que Jordi Galceran, que 
havia triomfat amb una pri
mera versió de 40 minuts del 
text al Torneig de Dramatúrgia 
Catalana del gironí Temporada 
Alta, ara fa dos anys, ha aca
bat allargant-lo (que no esti
rant-lo), amb un munt de troba
lles memorables.

I amb un agraït i sa punt de 
mala llet. Perquè veure arros- 
segar-se en la desesperació el 
símbol d'uns dels culpables de 
la ruïna actual no deixa de ser 
catàrtic. Tranquils, que aquí no 
ens amarguen amb teories de 
la crisi. És molt millor ■

«Peter Ran»

Presentació 
de La
Joventut de 
La Faràndula

REDACCIÓ

El teatre Principal és 
l'escenari escollit per 
la presentació, aquset 
dimecres a les 19 hores, 
de la nova temporada 
de teatre familiar de la 
Joventut de la Faràndula.

En aquest acte públic 
que inclourà fragments 
de les obres i «algu
nes sorpreses», l'equip 
faranduler donarà amplis 
detalls dels muntatges 
programats entre cotubre 
i el juny, i que aquest cop 
no inclouen cap estrena.

Es reposarà (al Princi
pal) Els músics de Bre- 
men, dirigida per Albert 
González, La increíble his
tòria de Peter Ran, d’Ar- 
nau Solsona i Maria Glo
sas, i El món del màgic 
d'Oz, dirigida per Quim 
Camé ■
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SABADELL
DAVANT EL CORTE INGLÉS
Del 20 al 29 de Setembre
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