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Novament, l’aristocràcia
hipòcrita és a la diana
d’una producció que té
un 80% de comèdia i un
20% de tragèdia. No feu
bromes amb l’amor nar-
ra la història de dos co-
sins que, quan els propo-
sen que es casin entre
ells, prefereixen amagar
l’amor que es tenien en la
infància i jugar a fer-se
l’interessant. En l’opera-
ció caurà en la trampa
una jove, incapaç d’enten-
dre el codi fals. De fet, Al-
fred de Musset oposa
l’amor natural a l’educa-
ció i les formes socials, La
directora, Natalia Menén-
dez, imagina que el po-
blees riu d’aquesta apa-
rent superioritat, tot i

que continua sent-ne víc-
tima. No feu bromes...
s’estrena demà i es podrà
veure a la Sala Petita del
TNC fins al 22 de març. El
públic se situa a banda i
banda de l’escena.

El punt de vista de la di-
recció manté un equilibri
entre la música, la inter-
pretació i l’acrobàcia cir-
cense. El cor i el poble es
mouran per una xarxa
per sobre del cap per a qui

treballen. La seva natura-
litat, el seu contacte amb
la veritat més feixuga, fa-
rà que siguin superiors en
aquesta mirada franca i
sincera de l’amor.

Els actors adults Carles
Martínez (premi Ciutat de
Barcelona 2015), Ferran
Rañé, Albert Pérez i Car-
men Balagué executen un
to grotesc. Els joves prota-
gonistes Ramon Pujol, An-
na Moliner i Clara de Ra-
mon tenen un aire entre
lúdic i ingenu. És una
oportunitat per a una pro-
moció que s’acosta a la
trentena per interpretar
uns personatges que, quan
se’ls han fet seus, senten
actuals. Moliner (Cami-
lle) comenta: “Transmeto
l’ànima d’una dona que no
té veu, em sento silenciada
per molta gent.” ■

La comèdia ‘No feu bromes amb l’amor’ al TNC retrata una aristocràcia orgullosa
que es perd a conseqüència de la hipocresia i que menysté l’amor i les amistats

La doctrina o l’amor
Jordi Bordes
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Carles Martínez (premi Ciutat de Barcelona, fet públic ahir) és el baró ■ J. TOMÀS / TNC

La posada en
escena fusiona
teatre, música i
equilibri circense
en un espai a
dues bandes

El guionista, director de
cinema i actor Joan Potau
(Barcelona, 1945) va mo-
rir ahir, segons va infor-
mar l’Acadèmia del Cine-
ma Català. El comiat del
cineasta serà avui a tres
quarts de dotze al tanatori
de Sant Gervasi. L’Acadè-
mia va destacar en una
breu nota que se l’acomia-
darà “amb una gran triste-
sa”. Guionista de renom
en una indústria mancada
d’aquesta especialitat, Po-
tau va signar, entre molts
altres, els guions de pel·lí-
cules com El rey pasma-
do, que li va valer un Goya;
A los que aman, d’Isabel
Coixet, i Historias de la
puta mili, de Manuel Es-
teban. Sovint va escriure

per a la televisió, en sèries
com El comisario (els
anys 2007-2008), Perio-
distas (dos episodis el
1998) i Les guillermines
del rei Salomó (1981).

A més d’escriure’n el
guió, també va dirigir tres
pel·lícules: No respires: el

amor està en aire (1999),
San Bernardo (2000) i
Manolito Gafotas en ¡Mo-
la ser jefe! (2001). A més,
era conegut com a actor,
amb papers secundaris a
pel·lícules com Airbag, Be-
lle epoque, Entre las pier-
nas, Todos los hombres
sois iguales i Mapa de los
Sonidos de Tokio.

Teatre al saló Diana
Joan Potau va estudiar
dramatúrgia i direcció es-
cènica a l’Institut del Tea-
tre de Barcelona. Creador
polifacètic, era també au-
tor de còmics, i a finals
dels anys setanta va estar
vinculat amb el mític saló
Diana, seu de l’Assemblea
de Treballadors de l’Espec-
tacle, on va dirigir la seva
obra Els pispes, amb músi-
ca de Pau Riba. ■

Mor el guionista i
actor Joan Potau
Redacció
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Premiat amb el Goya pel guió d’‘El rey
pasmado’, també va dirigir tres films

Joan Potau en una imatge
d’arxiu del 2009 ■ TVE


