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ESPECTACLES

Jordi Boixaderas posa a rebentar 
la taquilla del Principal amb «El crèdit»
L’actor sabadellenc també lamenta que només s’hi hagi programat una funció

El crèdit de Jordi 
Galceran, amb Jordi 
Boix i el sabadellenc 
Jordi Boixaderas, és 
l'èxit teatral d'aquesta 
dècada a Catalunya, no 
sols de la temporada. 
Estrenat al setembre 
del 2015, i ara en 
la gira que finalment 
el porta a Sabadell, 
seguirà als escenaris 
fins el 15 de juny. 
Hauran estat dos anys 
seguits de funcions.

JOSEP ACHE

Entre els que no es tornen, i 
entre els que es demanen i no 
es donen, el dels crèdits és un 
tema més que de moda. Jor
di Boixaderas, però, conside
ra que la circumstància de la 
crisi en general i la de la crisi 
del crèdit en concret ha tingut 
una influència en tot cas molt 
relativa en l’esclatant èxit de 
l ’obra: Un èxit dels que mar
quen època, tot sigui dit.

«A mi em sembla que també 
hauria tingut èxit si s’hagués 
representat al Randes del 
segle XVI, al lloc més exòtic i 
a l ’època més remota que et 
puguis imaginar», considera

«A Sabadell, tindria 
públic per tres 

Principals, o per una 
Faràndula»

l’actor sabadellenc. I això per 
dues raons gairebé més òbvies 
que tan sols clares: «perquè 
el tema és el de les relacions 
humanes, que és el del teatre, 
i perquè l’obra està molt ben 
construïda», dedueix.

Al nivell d ’un gran clàssic
La valoració que Jordi Boixa
deras fa així d'El crèdit valdria 
per tots els grans clàssics. Ho 
acabi sent o no, que en això el 
temps i les traduccions diran, 
el seu judici demostra com 
s’ha sentit a gust en aquesta 
obra. tenint-se-les amb Jordi

Uactor sabadellenc Jordi Boixaderas, en un dels seus gestos més característics a 'El crèdit’, I’exitosa obra de Jordi Galceran

«A l’Espai Foc de la Via Massagué hi actuo sovint, 
sempre que Francesc Ventura m’ho proposa»

Ara feia sis anys que Jordi 
Boixaderas no trepitjava 
Tescenari del Principal. Va 
ser al 2009  amb La mort 
d’un viatjant d’Arthur Miller, 
dirigida per Mario Gas, en 
la qual va compartir el cap 
de cartell amb la també 
sabadellenca. Però tant ell 
com Rosa Novell són molt 
més assidus a l’Espai Foc 
de la botiga Ventura (Via 
Massagué, 4). Aquest dijous 
mateix, Rosa Novell hi va 
ser la rapsoda en la 
presentació de Cafm, el nou 
poemari de Josep-Ramon 
Bach que també és 
sabadellenc i, cosa més 
sensible, és dramaturg a 
més de poeta. Fa tan sols 
mesos de l’últim pas de

Jordi Boixaderas per l’Espai 
Foc. antic obrador de terrissa. 
Va ser en una de les diverses

representacions de Versos 
enllà del camí, espectacle 
que des d’aquest espai es 
va crear fa cinc anys en 
homenatge a Salvador 
Esprlu. Al 2013, Jordi 
Boixaderas també va 
protagonitzar una 
memorable lectura 
dramatitzada d’El poema 
de Nadal, de Josep Maria 
de Sagarra. I, des del 1998, 
que la família Ventura va 
rehabilitar i obrir al públic 
l’antic forn d’obra, també 
ha ha realitzat infinitat de 
lectures poètiques i 
presentacions de llibres. 
Segons l’actor, «a l’Espai 
Foc tot el que s’hi fa és per 
vocació i voluntarisme. I tot 
és interessant i de qualitat».

Boix, disfrutant el texte de Jor
di Galceran i representant-lo 
en les centenars de funcions 
que porta i les desenes que li 
queden.

«Em sembla que actuo igual 
ara que en l’estrena. Almenys, 
és la sensació que tinc», afir

ma l’actor, sense apuntar cap 
dubte. Més que de l’evident 
aplom de Jordi Boixaderas, pro
pi dels bons professionals de 
l’escena, també ve a afegir elo
gis a tot el munt que per diver
sos aspectes i motius dedica 
a l’obra, Per «ben construïda»,

tant una mà de pintura com un 
puntal li farien nosa.

Els qui han vist aquest El 
crèdit saben que Jordi Boixade
ras hi juga amb els trumfos a 
la mà, i que domina l’obra en 
una nova prova de la qualitat 
actoral que el distingeix. I, per

si algú encara no l ’ha vist ni 
sap de què va, els que ho sa
ben comprendran que no se’n 
poden donar pistes, anticipar 
gaire detalls de l’argument ni, 
menys encara, del final.

M és públic que entrades
Però arribat a Sabadell, i més 
en concret al Teatre Principal, 
a Jordi Boixaderas li ve una 
recança. És la mateixa dels 
centenars d’espectadors que 
s ’han quedat sense entrades. 
Les de l’única funció progra
mada. aquest diumenge a la 
tarda, es van esgotar fa set
manes. Sigui per coses de 
l’Ajuntament o de la promoto
ra Focus, la de la majoria de 
muntatges teatrals que es pro
gramen al Principal, en aquest 
cas tampoc no s’ha ampliat 
l ’oferta.

«El Principal té molt encant, 
i me l ’estimo molt. Però s ’ha 
fet petit, i més amb només 
una funció. A mi també em 
sap molt de greu», diu Jordi 
Boixaderas. I més els n’hi deu 
saber als qui s ’hagin quedat 
tan sols amb les ganes de 
veure’l actuar, al seu Sabade
ll. L’aforament del Principal és 
tan sols el d’una tercera part 
del de La Faràndula que. cosa 
habitual, és buida aquest cap 
de setmana ■


