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La Muntaner presenta 'El test', una producció
que... regala diners?
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Avui s'ha presentat El test, la segona producció de la Sala Muntaner per a la temporada 2016/17,
en la seva línia d'aposta clara per la dramatúrgia contemporània catalana. És un festival de grans
noms: l'interpreten David Bagés, Dolo Beltrán, Mima Riera i David Vert; els dirigeix Cristina
Clemente i Jordi Casanovas (el de Vilafranca!) els ha fet l'espai escènic. El menys conegut potser
sigui l'autor, però només perquè és la seva primera obra de teatre. Jordi Vallejo és un jove
dramaturg català molt destacat com a guionista de cinema i de serials de televisió. Des del 2003
fins ara ha signat un bon grapat de guions, alguns per a produccions internacionals.

La resta són molt coneguts i tots ens han donat alegries. La sorpresa ens l'ha donat en David
Bagés, un molt bon actor, això si, però sigui per timidesa o per ves a saber què, no sol parlar gaire
i encara menys fer bromes a les rodes de premsa. Avui, abans que el dramaturg ens parlés de
l'espectacle, ha dit que volia fer-nos una pregunta als periodistes. Ha tret un bon feix de calers de
la butxaca i ens ha preguntat si els volíem "Hi ha 100.000 euros!" o bé si preferíem cobrar els que
tenia a la maleta: un milió d'aquí a 10 anys, en bitllets de 50 euros -d'aquells que et quedaries
encara que fossin falsos!- Ens han hagut de frenar una mica el nostre propi debat. És una
pregunta que a tots ens agrada respondre i justificar la nostra resposta.

Doncs aquest és el tema de El test. Vallejo ha explicat que el va seduir fa uns 5 anys, quan va
veure el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=K6Xia8A5RpM conegut com The Marshmallow
Test (El rest del núvol). Una psicòloga adulta ofereix a diversos nens i nenes de 2 a 5 anys un
núvol (un chuche) i els proposa o menjar-se'l o esperar 15 minuts i menjar-ne dos. "Els nens patien
molt, era angoixant. Prenien una o altra decisió." Aquest experiment es va fer durant uns anys i es
va arribar a la conclusió que, els nens que van esperar, al llarg dels anys tenien millor feina,
mentre que els que agafaven la recompensa, eren gent de decisions en calent i sense massa força
de voluntat per esperar millors oportunitats. "Ignoro si això és científic o si ni tan sols és cert, però
a mi em va interessar perquè ho vaig veure molt teatral. Si ho traslladava als adults i canviava els
núvols per diners... era pur teatre!", ha exposat l'autor. I com que admirava i coneixia molt la
Cristina Clemente, li va proposar la direcció: "Sabia que ella li donaria l'aire que jo imaginava que
havia de tenir!"

ELS PERSONATGES

L'obra té quatre personatges, tres dels quals són amics de fa molt de temps, havien compartit
joventut, pis... Al que interpreta Bagés li han anat molt bé les coses. Té tots els diners que vol i
sembla que no sap ni com gastar-los. La seva companya, la Berta, és una psicòloga d'èxit, de les
que surten a la televisió. El Toni (David Vert) és el paradigma de que els diners no porten la
felicitat: "Sóc pragmàtic, amic dels plaers, positiu, optimista... i parella de la Dolo. Vaig estudiar
Humanitats però he acabat muntant un bar que no va massa bé. Tenim una nena i som feliços. El
David és el padrí de la nena!", explica. Finalment, la Dolo és una d'aquelles persones-ONG
súpercoherents, compromeses amb el Planeta, de les que porten una vida que tothom hauria de
portar però no porta ningú.

El David els convida a sopar a casa seva amb motiu de la inauguració del seu nou pis i, quan ja hi
són tots, els fa l'oferta dels diners que ens ha fet a nosaltres. Ho fa perquè li demana la seva



novia, la psicòloga, que està treballant en aquest estudi. I comença el dilema, que transcorre a
temps real durant 80 minuts. Cadascú va dient la seva: la Dolo, per exemple, vol saber d'on venen
els diners perquè no se'n refia que siguin legals...

Per a Cris Clemente "no és un debat econòmic. És una excusa per mostrar la relació entre
diferents personalitats, alguns amb èxit, altres més fracassats... Entre ells hi ha molt bon rotllo,
però se suggereixen preguntes a l'alçada de qui eres i com has acabat? Dilemes que porta la vida
i que serveixen per parlar."

L'espectacle ha fet ja unes 20 funciones abans l'estrena oficial i, en paraules de Clemente "ha
funcionat molt bé. La reacció del públic és molt bona, entren en acció. I, com que ell no ho dirà, ja
ho dic jo: Vallejo ha escrit una obra molt bona, que aconsegueix que no perdi ni un minut l'atenció
de l'espectador", al que Vert afegeix " i que no desaparegui el somriure de la seva cara, encara
que deixa pas a la reflexió. És molt intensa!" Tampoc hi ha enveges: "Jo sóc el seu amic i estic
content que hagi triomfat, que ens convidi i que comparteixi amb nosaltres vins als que no tenim
accés."

Bé, només afegir que s'estrena demà dimecres 24 de febrer, que es podrà veure fins al 3 d'abril. I
que en David Bagés encara ha dit: "No us podem explicar tota l'obra! Però encara hi ha sorpreses i
més coses que no us espereu!" No sé si anar-hi directament amb la Caixa Forta...


