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T TEATRE

Com sabeumolt bé, Cesc Gay
ha sigut fins ara bàsicament un
home de cinema. I al cinema,
és molt habitual trobar-te al
començament d’una pel·lícu-
la aquell cartellet que t’infor-
ma que tot el que estàs a punt
de veure es basa en fets reals.
Doncs bé: quan algú (potser,
ell mateix) filmi la primera
obra teatral de Gay, aquesta
que estrena ara amb un quar-
tet d’intèrprets de luxe (Ar-
quillué, Roca, Navas, Rico) a
l’altura dels repartiments de
luxe que acostuma també a re-

RAMON OLIVER

Àgata Roca, Nora Navas, Jordi Rico i Pere Arquillué sopen plegats com a bons veïns. FOTO: DAVID RUANO

EL CINEASTA CESC GAY S’ESTRENA EN EL MÓN DEL TEATRE AMB UNA COMÈDIA QUE ENS DEMOSTRA

DE QUINA MANERA EL BON VEÏNATGE FINS I TOT ET POT FER CANVIAR LA VIDA SEXUAL

La vida en parella, una batalla
amb molts fronts oberts dit fins ara, aquesta no és pas

una comèdia sobre els proble-
mes de convivència entre ve-
ïns, sinó sobre els problemes
que comporta viure en pare-
lla. Gay no ho pot dir més clar:
això de compartir existència
amb una altra persona pot ser
qualificat d’“una de les aventu-
resmés grans i ambicioses que
es poden arribar a experimen-
tar en aquesta vida”.
Però és alhora un repte que

obliga a estar salvant obstacles
constantment i anar sempre
d’una trinxera cap a una altra
(de vegades, això és la guer-
ra!) i que provoca no poques
esgarrinxades. Tal com ho
veu Gay, la paradoxa és que,
malgrat que la vida en parella
sovint no aporta prou consol
per fer front a les ferides, les
persones segueixen intentant
tirar-la endavant d’unamane-
ra gairebé inexplicable. Així
doncs, està convençut que, per
poder parlar o escriure sobre
aquesta tragèdia, gairebé re-
sulta obligatori recórrer a la
ironia i l’humor.
Tot i que, per dir la veritat,

el cert és que al seu cinema
Gay s’ha apropat de vegades
al món de la parella amb tona-
litats força més dramàtiques:
només cal recordar en aquest
sentit l’estupenda A la ciutat.
O també aquella altra for-
ça notable Ficció, la pel·lícu-
la més rural d’un cineasta que
ha demostrat repetidament la
seva clara vocació urbana.
El paisatge de la ciutat tam-

bé era ben present en les his-
tòries encreuades d’Una pis-
tola en cada mano, una altra
pel·lícula plena de conflictes
de parella. Per cert: encara
que Gay s’estreni com a autor,
el teatre ja ha tingut un paper
important en la seva filmogra-
fia, si tenim en compte que a
ell es deuen les adaptacions
cinematogràfiques de Kràm-
pack (una versió molt lliure de
l’obra de Jordi Sànchez) i VOS
(una versió molt fidel de l’obra
de Carol López), dos grans
èxits de la nostra escena.

unir al voltant dels seus rodat-
ges, haurà de recórrer alhora
al famós cartellet, perquè han
sigut justament els veïns reals
que es van instal·lar fa un pa-
rell d’anys al pis de dalt del que
ocupa la família Gay els que li
han inspirat una ficció teatral
que, en justa correspondèn-
cia, Cesc els ha volgut dedicar
a ells. És també el cinema el
que ens ha ensenyat que, quan
uns veïns nous comencen a fer
a casa seva estranys i inten-
sos sorolls acompanyats de
sospitosos gemecs, d’aquests
que s’acaben escolant també
a casa teva, darrere l’alteració

acústica acostuma a haver-hi o
bé un fosc assumpte criminal
(quan els veïns són de lamena
dels queHitchcock ensmos-
trava a La finestra indiscreta) o
bé una intensamarxa eròtica
festiva. I, sortosament, aquest
últim era precisament el cas
d’aquells veïns, que, dit amb
paraules del mateix autor, han
acabat “regalant-li” l’inspira-
dor punt de partida del seu de-
but teatral. Estem ficats, doncs,
en una comèdia protagonitza-
da per dues parelles veïnes: la
que ja fa un grapat d’anys que
està instal·lada al seu pis i la
que acaba d’arribar al veïnat,

i que, com anem descobrint al
llarg del sopar amb què ha vol-
gut agrair als nous veïns l’ajut
i la benvinguda que els han
dispensat, fa bastant temps
que està instal·lada en la doble
monotonia de la rutina diària i
dels també diaris retrets.

Una aventura d’alt risc

I és que, i en contra del que pu-
gui semblar per tot el que he

ELS VEÏNS DE DALT

TEXT I DIR.: CESC GAY. INT.: PERE ARQUILLUÉ, ÀGATA ROCA, NORA NAVAS, JORDI
RICO. DATA: FINS AL 17/5. LLOC: TEATRE ROMEA. METRO: LICEU (L3). TEL.: 933 015
504. PREU: 14,60-30€. HORARI: DE DT. A DV., 20.30H; DS., 18 I 21H; DG., 18H.
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CAMARGATE

Al seu espectacle anterior, ‘Que
vaya bonito’, la companyia
TeatrodeCERCA ens ficava literal-
ment dins una festa privada de
comiat en què els espectadors
actuàvem com a convidats. Però
aquest cop la formació arriba
encara una mica més lluny. I
ens transforma a tots plegats en
gerros de taula de restaurant,
perquè puguem escoltar fil per
randa tot allò que es va dir a la
conversa privada més pública de
la vida política catalana recent.
Sí, ho heu endevinat: som al
Camarga, el restaurant que ha
entrat per la porta gran en la
petita història de l’espionatge
casolà practicat entre plat i plat.
I, evidentment, les que seuen
a taula com si fossin velles
amigues que s’han reunit per
posar-se al dia són la presidenta

del Partit Popular català (Alícia
Sánchez Camacho, per si no hi
havíeu caigut) i la dona que va
compartir dies d’amor i nits de
passió amb Jordi Pujol fill (la
molt xerraire Victoria Álvarez).
Vistes de lluny, podria semblar
que aquestes dues dones amb
tanta classe estan parlant de
l’escola dels nens o del que s’han
comprat al llarg d’una tarda
de rebaixes. Però, escoltades
de prop gràcies a la tecnologia
que et permet ficar un sofisticat
micro allà on tu creus que
només hi ha unes inofensives
flors, entens que aquestes dues
dones, potser no tan amigues,
estan parlant de temes que
poden afectar el futur del nostre
país. Tot plegat, per molt real
que sigui, sembla part d’un bon
vodevil detectivesc. I com que la
realitat ja s’ha encarregat aquest

cop de fer gairebé tota la fenia,
no resta més que aprofitar-se’n
per construir una comèdia molt
documentada i molt il·lustrativa
de com funcionen les entreteles
de la corrupció. DRAMATÚRGIA I
DIR.: JORGE-YAMAM SERRANO.
TEATRODECERCA. INT.: CRISTINA
GÀMIZ, ANNA SABATÉ, PEP
DURÁN. DATA: FINS AL 29/3.
LLOC: TEATRE TANTARANTANA.
C/ LES FLORS, 22. METRO:
PARAL·LEL (L2, L3). TEL.: 934 417
022. PREU: 15€. HORARI: DE DC.
A DS., 21H; DG., 19H.

MÚSICA DE FIAMBRERÍA

Tot va començar quan Lucía
Trentini va veure ‘Zelig’, aquella
estupenda pel·lícula filmada amb
recursos de fals documental en
la qual Woody Allen, incapaç
d’adoptar una única perso-
nalitat, anava adoptant tant

la personalitat com l’aspecte
físic de qualsevol persona que
tingués al seu costat. Allen feia
servir aquest recurs per parlar
amb humor sobre la necessitat
d’integració de vegades gairebé
malaltissa que a tots ens pot
atacar en un moment o altre de
la vida. Però, per a Trentini –que
al seu Uruguai natal ha guanyat
el premi Florentino Sánchez
gràcies a aquesta interpretació–,
del que es tractava era de fer-lo
servir per transformar-se en una
actriu camaleó capaç d’abordar
la feminitat des de tres perspec-
tives ben diferents però potser
complementàries en tot just 60
minuts. I de fer-ho a més a més
intercalant els textos escrits per
ella mateixa amb la cançó, una
barreja amb què ja feia temps
que volia experimentar. Tot ple-
gat, saltant-se una mica els límits

habituals del monòleg i creant
una mena de diàleg a tres bandes
entre les seves tres dones. Una
d’elles, membre respectable de la
més alta societat. L’altra, locuto-
ra radiofònica que potser amaga
darrere la invisibilitat que li dóna
el micro les inseguretats que li
provoca el seu aspecte físic. I la
tercera, dona de camp ben farta
ja dels abusos continuats a què la
sotmet el seu marit. Trentini ha
posat al seu espectacle el subtítol
d’‘Un policial verde’. I això vol dir
que el crim farà també la seva
aparició en aquest escenari pel
qual es mou una actriu amb tres
cares. DE I AMB LUCÍA TRENTINI.
DIR.: DIEGO ARBELO. DATA:
FINS AL 27/3. TEATRE GAUDÍ
BARCELONA (TGB). TEL.: 936 035
152. METRO: SAGRADA FAMÍLIA
(L2, L5). PREU: 16€. HORARI: DE
DC. A DV., 20H.
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