
Q
U
È
FE
M

0
4
/0
9
/2
0
1
5

12

T TEATRE

wwwww

wwwww

wwwww

wwwww

wwwww

100% RECOMANABLE

MOLT BONA

BONA

REGULAR

DOLENTA

I ara, tots a callar! Heu vist
l’obra, heu rigut tant com ca-
lia (que, segons sembla, se-
rà molt) i –si fem cas a Sergi
Belbel– probablement des-
prés de tanta rialla us ha vin-
gut també alguna reflexió
amb un punt d’amarga se-
riositat sobre com en som de
cobdiciosos tots plegats, i so-
bre com ens pot fer anar de
bòlit allò que anomenem el
vil metall. Però que en reali-
tat, en aquest èxit recent del
teatre francès de bulevard, es
presenta en forma de bitllets
i més bitllets: uns bitllets
amb un origen tan desco-
negut i misteriós (després
anirem al tema) que no crec
que ni els especialistes en
grans misteris paranormals
d’Expediente X en poguessin
treure l’entrellat.
Però, sisplau, ara,

quan sortiu del teatre,
absteniu-vos de fer co-
mentaris en veu alta
sobre l’obra mentre
espereu l’autobús i,
especialment, abs-
teniu-vos de revelar
ni el més mínim detall
sobre el seu final. Us ho
demana encaridament el
mateix Belbel, que reco-
neix en aquest final sorpresa
una de les raons de pes que
l’han portat a voler dirigir
l’obra.
Una obra que, d’altra ban-

da, és també la primera que
es presenta a casa nostra de
totes les que ha escrit Sébas-
tien Thiéry, un actor i autor
francès ben popular al seu
país que no es talla ni un pèl
a l’hora d’acudir a una ga-
la de premis, encara que ell
mateix estigui nominat. I ho
dic en sentit literal: el pas-
sat mes d’abril es va presen-
tar a la gala dels Premis Mo-

RAMON OLIVER

EMMA VILARASAU I JORDI BOSCH TORNEN A FORMAR PARELLA ESCÈNICA I ES POSEN EN MANS DE

SERGI BELBEL PER PROTAGONITZAR UNA COMÈDIA MOLT PLENA D’ABSURD I D’ABSURDA COBDÍCIA

Els diners no es troben sota les
pedres… perquè cauen del cel!

buscar la vida a les sales no
tan nobles nascudes als bu-
levards no tan selectes. Cal
agrair indirectament a Bona-
parte, doncs, la irrupció de
mestres de l’humor de la talla
de Feydeau i Labiche, per
esmentar només dos dels au-
tors dels quals Thiéry es po-
dria proclamar també hereu.

Junts de nou

A la tele, sí; a la tele van com-
partir llar més recentment,
a la sèrieMajoria absoluta.
Però al teatre feia més de dues
dècades que Emma Vilarasau
i Jordi Bosch no trepitjaven
el mateix escenari. Concreta-
ment, des que van interpretar
l’obra de Pirandello El bar-
ret de cascavells l’any 1994. I
això que fins llavors s’havien
fet un tip d’actuar plegats al
Lliure de Gràcia. Aquí tenim,
doncs, una altra raó de pes
perquè Belbel, que tants cops
els ha dirigit per separat, hagi
tingutmoltes ganes de diri-
gir ara un l’espectacle en què
els dirigirà a tots dos junts.
I a sobre, fent de parella a

l’escenari, de la mateixa ma-
nera que fan de parella a la
vida real. Tot i que de ben
segur, a casa seva, l’Emma i
en Jordimai no s’han hagut
d’enfrontar al problema (o a
la benedicció, segons com es
miri) a què s’enfronten els
seus personatges.
I és que, de cop i volta,

aquesta parella fictícia i ti-
rant a esquerrana s’ha trobat
vivint el somni del capitalis-
me fet realitat: un bon dia ha
aparegut a casa seva un feix
de bitllets (ben autèntics i
ben legals) procedents de no
se sap on. I des de llavors,
aquests miraculosos feixos no
han fet altra cosa que repro-
duir-se com per art de màgia.

lière completament nu, i així
és com va deixar anar el seu
reivindicatiu discurs.

Què és, això del bulevard?

D’un autor que fa aquesta me-
na de coses, se’n pot espe-
rar qualsevol cosa. Com ara
que barregi en els seus tex-
tos elements característics
d’aquell teatre de l’absurd
que va irrompre amb força
cap als anys cinquanta del se-

gle passat amb elements que
identifiquem amb aquelles
comèdies adreçades al gran
públic que omplen els tea-
tres parisencs dedicats a ai-
xò que es coneix com a teatre
de bulevard. I que, com ens
recorda també Belbel, va néi-
xer per decret llei l’any 1806,
quanNapoleó, el general te-
òricament revolucionari que
va acabar autoproclamant-se
emperador, va decidir que

només les grans tragèdies
clàssiques tenien cabuda als
grans temples de l’escena pa-
risenca: la resta de diverti-
ments populars s’havien de

CAIGUTS DEL CEL

DE SÉBASTIEN THIÉRY. DIR.: SERGI BELBEL. INT.: EMMA VILARASAU, JORDI BOSCH,
CARLES MARTÍNEZ, ANNA BARRACHINA. DATA: DEL 4/9 AL 25/10. LLOC: TEATRE
CONDAL. AV. PARAL·LEL, 91. METRO: PARAL·LEL (L2, L3). TEL.: 934 423 132. PREU:
24-28€. HORARI: DE DT. A DV., 20.30 H; DS., 18 I 21 H (DS. 5/9 I DL. 14/9 I 12/10,
18.30 I 21 H); DG., 18.30 H ( 11 I 15/9, NO HI HA FUNCIÓ).
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Vilarasau, Martínez, Barrachina i Bosch, bocabadats davant la inversemblant aparició de diners i més diners. FOTO: DAVID RUANO


