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CRíTICADETEATREc> «FUITA»

El 'show'deCariesPrals
Fuita, de Jordi Galceran.Companyia
Teatre del Sol.

Interprets: Caries Prats, Núria Ro-
ca, Sonla López, Enric López, Uuís
Matas. Direcció: Ramon Ribalta

Teatre del Sol, Sala Petita, dissabte
1/111/ 2008.
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MARC SABATER

R oda el món i torna
al Born. La dita li va
que ni pintada a Fui-

ta, un deis textos més des-
coneguts de Jordi Galceran,
que es va poder sentir per
primera vegada en públic
el novembre de 1996 en
una lectura dramatitzada al
Teatre del Sol i que dissab-
te passat s'hi va estrenar,
aquest cop amb un muntat-
ge amb tots els ets i uts.

En aquests 11 anys, la pe-
Ga ha viscut una posada en
escenaprofessional,estrena-
da al Principal de Barcelona

, i presentada al cicle Teatre
a la Fresca de Sabadell el
juliol del 98, sense pena ni
gloria tant en un cas com
en I'altre, probablement per
un error d'apreciació en el
to que requereix aquesta
comedia protagonitzada per
Isidre Galí, un conseller de la
Generalitat enxampat en un
cas de corrupció a qui una
venedora de la companyia
del gas intenta treure de la
depressió post-carrec.

Afortunadament, en el seu
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' retorn a casa, FU

,

ita s'ha tro-
bat amb un comic de prime-

, ra categoria i amb un direc-
tor que Ii ha donat maniga
ampla per desplegar tots els
seus recursos. Sense cap
mena de dubte, si ara I'obra
funciona és perque Caries
Prats n'assumeix el rol cen-

Lahistoriaposa en escena un consellerde la Generalitaten una situaciócompromesa
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tral utilitzant la seva extensa
munició comica damunt I'esce-
nari de la Sala Petita del Sol.

Més que crear un personat-
ge i donar-li consistencia i co-
herencia, Prats aborda situaci-
ons i col,loca frases amb tota
la intencionalitat possible per
despertar les rialles del res-
pectable i, certament, ho acon-
segueix. La mateixa fórmula Ii
funciona a la perfecció a Paco
Morán i no hi ha motiu per pen-
sar que no funcionara aquí. En
poques setmanes, Fuita s'hau-
ra convertit, a ben segur, en el
'show' d'aquest actor, perdó,
d'aquest indiscutible comic sa-
badellenc.

Passada de voltes

Naturalment, el merit de Prats
és, en primer terme, el' de Ri-
balta a I'hora de proposa-Ii el
paper. El director del Sol és
conscient ~ue Fuita no admet
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una lectura realista. Galceran
rebla cada peripecia amb una
nova peripecia, juga amb els
falsos finals, marca de la casa,
i dialoga les situacions de for-
ma que la peGanomés admet
una lectura passada de voltes
com la que Ribalta encerta-
dament proposa. De moment,
només Prats aprofita comple-
tament I'oportunitat per col-
locar-se en aquest estadio

La resta del repartiment es-
ta encara escalant-hi des del
realisme i, malgrat que s'in-
tueixen moltes possibilitats
en interpretacions com la de
Núria Roca o Lluís Matas, el
producte final encara requereix
d'unes quantes funcions més
abans no es situi per complet
en la tessitura en qüestió.

És, simplement, una qüestió
de rodatge i d'encaix entre el
text, els actors i les reaccions
deis espectadors. La resta
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esta tota a punt: des de la I

comicitat de la peGa fins a I
I'escenografia, aspecte en
el qual Ramon Ribalta torna
a demostrar el seu bon fer
i la Sala Petita, la seva ver-
satilitat.

Fora del costum

Qui busqui en Fuita una so-
lució de continuitat en la
trajectoria de la companyia
sabadellenca en el camp del
teatre de text, probablement
no I'hi trobara.

Per autoria i per contem-
poraneitat, la novaproducció
del Sol es desvia de la línia
de classics a la qual la for-
mació ens tenia acostumats
abans de la seva exitosa
incursió en el món del mu-
sical. Ara, qui busqui passar
una bona estona i riure una
mica, té en Fuita el seu pro-
ducte ideal.


