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Una comedy factory d’èxit. En 
això s’ha convertit el Torneig de 
Dramatúrgia Catalana que Jordi 
Casanovas celebra des del 2011 
al ring que instal·la Temporada 
Alta. El crèdit de Jordi Galceran 
va ser el guanyador de la 
primera edició. Vota i sentencia 
el públic. I ho ha fet durant tres 
anys amb força olfacte. Amb 
aquest inapel·lable aval es 
presenta aquesta comèdia sense 
matisos semàntics a la 
Villarroel. L’equip és una reunió 
de vells coneguts acostumats a 
l’èxit. Sergi Belbel dirigeix; Max 
Glaenzel dibuixa una atractiva 
plataforma central giratòria 
(solució provada a la Beckett fa 
més d’una dècada), i el 
protagonisme es reparteix entre 
Jordi Bosch (un director de banc) 
i Jordi Boixaderas (un sol·licitant 
de crèdit) . Els “Jordis d’or” del 
teatre català que tornen a 
revalidar la seva alta cotització 
amb les seves actuacions.

La coincidència de noms i 
d’una reacció de l’espectador fan 
gairebé impossible no fer 
referència a la fortuna d’El 

mètode Grönholm. Només que hi 
ha subtils diferències entre els 
dos textos, que no afecten 
l’hilarant resultat. El Grönholm 
era un projecte tancat i El crèdit 
estrenat comercialment és una 
versió allargada del primer text 
presentat al  combat de 
dramaturgs, i Galceran no fa 
gaire cosa per dissimular que als 
40 minuts tanca de manera 

brillant el divertit conflicte que 
planteja i que la mitja hora 
restant és un esforçat exercici 
per embolicar la trama el 
necessari per sumar temps. Un 
simple sonòmetre per mesurar 
els decibels de les riallades és 
suficient per provar fins a on 
arriba el text original i on 
comença l’annex.

Si al Grönholm havia certa 
voluntat d’experimentació 
formal, gairebé portant a 
l’absurd i la distopia, El crèdit té 
més de mirada cap al passat, un 
passat més llunyà que Ionesco. 
Està per sobre del simple 
exercici d’estil, però la brillantor 
dialèctica (sobretot el geni 
sofista que domina en el perfil 
del sol·licitant) és un homenatge 
solar al teatre de Marivaux, 
autor ben conegut per Belbel. 
Sense artefactes d’última 
generació i vestuari d’època, la 
trobada que proposa l’autor 
podria situar-se perfectament al 
segle XVIII. Hi ha tant gust per 
la paraula i els seus inesperats 
efectes que sembla escrita amb el 
plaer d’una altra època, fins i tot 
en les seves expressions més 
grolleres. Una peça de saló amb 
l’enginy al servei del mal temps. 
Intemporals. –Juan Carlos 
Olivares

El crèdit

Podrien portar perruca...

Teatre Goya Codorniu 
Fins al 27 de setembre
 
No hi ha dubte. Natalia Millán és 
una molt bona actriu, amb una 
extensa gama de registres, amb 
saviesa escènica i, a més, té una 
resistència, una passió teatral, 
fora de cap dubte. Després de 
protagonitza el monòleg Cinco 
horas con Mario, descansa una 
estoneta i s’uneix a l’exuberant 
Marta Valverde i Alberto 
Vázquez en una mena de cabaret 
a on les cançons són el més 
important (des de peces de 
musicals fins a una versió d’una 
cançó de Serrat), tot i que hi ha 
una escena de  ràdio teatre, la més 
teatral, esclar, prou reeixida. 
¿Hacemos un trío? és un títol 
equívoc perquè del que es tracta 
és que els tres protagonistes 
expliquin quan es van conèixer, 

com es retroben i parlen del món 
de l’actor/actriu amb molt 
d’entusiasme i molta entrega.

Natalia Millán no ha de  
demostrar res. Té encant, canta 
bé i amb sentiment i  es guanya 
fàcilment, és un dir, la complicitat 
de l’espectador. Un piano, tres 
intèrprets (tots ells han participat 
a musicals d’èxit) que enfilen 
cançons i parlen... de res 

important. Esclar. ¿Hacemos un 
trío?  és un espectacle pensat per a 
una sala de festes, per un espai 
que no hi ha Barcelona. La 
Natalia és a Barcelona i amb els 
temps que corren en el món del 
teatre, és un doblet per fer caixa. 
Segurament que els seguidors 
d’aquests artistes que vulguin 
passar l’estona els satisfarà.
 –Santi Fondevila

¿Hacemos un trío?

Per fer caixa.

 Va, cridin ben fort: pesat, 
que ets un pesat! Facin 

com els diputats del PP al 
Congrés que criden, riuen i fan 
sorollets amb els peus, 
infantons, quan algú els diu el 
que no volen sentir. També 
poden no fer-ho i escoltar 
aquest senador passat de moda 
que no és gaire fan de les 
comedietes, tot i que admet 
que el teatre és també un lloc 
on l’espectador s’ho pot passar 
pipa, riure a cor que vols i tornar 
a casa ben satisfet.

 Però, però... miro la 
cartellera i em sembla viure 

en una altra ciutat. Una ciutat 
rica i plena, sense problemes, 
sense desnonaments, ni gent a 
l’atur, sense conflicte polític, 
sense una història 
contemporània plena de soroll. 
Poques, ben poques, obres 
parlen de nosaltres de manera 
directa. N’hi ha un parell a l’any. I 
gràcies.

 No, no es tracta de 
ressuscitar Bertolt Brecht, 

però sovint hi ha més suc en un 
monologuista del Club Capitol 
que va a taquilla que en un 
teatre públic i/o subvencionat 
que financem tots. I potser 
diran que la gent no vol més 
problemes quan paga l’entrada 
d’un teatre. L’èxit, tanmateix, 
d’Un trozo imposible de este 
mundo demostra el contrari. 
Juan Diego Botto podria estar 
tres mesos fent-la que la gent hi 
aniria. Fins i tot hi tornarien.

 I aquí, respectable públic 
de la República, han de 

saber una cosa: els teatres 
estan desaprofitant una 
oportunitat. A l’Argentina, en 
plena crisi, a primers de 
mil·lenni, va sorgir una 
generació de directors i 
dramaturgs que van agafar el 
toro per les banyes, i ara fan la 
volta al món.

 A Europa, la gent està 
interessada en nosaltres. 

Volen saber què passa aquí, com 
som, què fem. Però nosaltres, a 
nivell teatral, què els oferim? 
Responguin vostès mateixos. 
–Andreu Gomila

Brutus
Això és BCN?


