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Jorge Javier Vázquez, al mig, ambKitiMánver i la resta de l’elenc de l’obra després de l’estrena
ALFREDO GAROFANO

JorgeJavierVázquezporta la
sevavidaa l’escenaridelTívoli
‘Iba en serio’ s’estrena a Barcelona amb l’aplaudiment del teatre i del carrer

Fa més de deu mesos que l’obra
roda pels escenaris i ja l’han vist
més de 75.000 espectadors, però
dijous a la nit Jorge Javier Váz
quez (Badalona, 1970) va sortir a
l’escenari del teatre Tívoli de
Barcelona amb els nervis del de
butant i amb l’emoció de ser tan
a prop dels escenaris de la seva
infantesa, al barri de Sant Roc,
on va teixir el somni de ser un
comediant.
El filòleg, periodista i estrella

de la televisió va posar en escena
Iba en serio, basada en el seu lli
bre autobiogràfic, La vida iba en

serio, un títol inspirat en un poe
ma de Jaime Gil de Biedma.
L’obra, escrita pel dramaturg Ju
an Carlos Rubio, no té un gènere
definit, ja que, malgrat que es
canta i es balla, no és ben bé un
musical. Lamúsica, com les core
ografies, és un recurs argumental
precís i preciós que, a més a més,
permet al públicparticipar acom
panyant Jorge Javier en el repàs
de la seva vida, des del seu naixe
ment (dillunsvinent farà46anys)
fins al seu èxit a la televisió.
L’obra està pensada com “una

celebració de la vida”: és un relat
despreocupat que afronta amb
humor i també amb amor un re
corregut vital que, amb l’excusa
d’explicar la història de Jorge Ja
vierVázquez, també repassa la de
totaunageneracióqueesprense

riosament sense renunciar a un
cert grau de frivolitat.
Al protagonista l’acompanyen

a l’escenari tres actors, ballarins i
cantants que sostenen la posada
en escena i que representen di
versos papers, des dels seus com
panys de jocs fins als seus profes
sors en una escola de l’Opus Dei.
Però, amb Jorge Javier Vázquez,
que s’interpreta a ell mateix, des
taca Kiti Mánver, que representa
la mare de Jorge Javier, María
Morales, laMari, i també totes les
maresdels barris obrers dels anys
setanta, les que tiraven el be
renar als fills pel balcó, les que
els cridaven perquè pugessin a
casa i les que ara, al capdels anys i
els sacrificis, presumeixen d’uns
fills que si han arribat a alguna
cosa a la vidaha estat perquèelles

els van animar a deixar el niu.
Dijous Kiti Mánver, que ha

guanyat diversos premis amb
aquest paper, es va tornar a tro
bar amb laMari, que va assistir al
debut a Barcelona del seu fill

acompanyada de la resta de la fa
mília, amics i coneguts. Al Tívoli
també hi va haver companys de
totes les branques que toca Jorge
Javier Vázquez; televisius, com

AlbertOm,ÒscarDalmau,Thais i
Santi Villas i Carolina Ferre; ac
tors, comMónicaRandall,Ampa
ro Moreno, Manuel Veiga, Lita
Claver i Merche Mar, i l’altra
gran estrella de la nit,MilaXimé
nez, que, tot i que acaba d’arribar
d’Hondures, on ha participat
al programa Supervivientes, no es
va voler perdre l’estrena barcelo
nina d’Iba en serio. Quan Mila va
creuar la platea del Tívoli per
ocupar el seu seient, acompanya
da de la seva filla, Alba Santana,
els assistents, que esperaven que
l’obra comencés, es van posar
drets i van aplaudir. Amb 15 qui
los menys i alguns ensenyaments
més, la col∙laboradoradeSálvame
va compartir amb Jorge Javier
l’afecte del públic que va omplir
el teatre i també el carrer Casp,
on s’esperava la sortida dels ar
tistes.
Després de l’estrena barceloni

na d’Iba en serio, Jorge Javier
Vázquez, que dedica les vacances
televisives a ampliar el nombre
de funcions teatrals, va deixar a
l’escenari el rigorós intèrpret tea
tral (entre programa i programa
de televisió s’ha preparat a fons
per afrontar aquest paper) i es va
dedicar al que li agrada: gaudir de
la bona estona que havia fet pas
sar al seu públic.!

MilaXiménez,queacaba
d’arribardelconcurs
‘Supervivientes’,
assisteixaldebutcatalà
delpresentador
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GiseleBündchen
desfilarà
als Jocs deRio
La model brasilera Gisele Bünd
chen, de 35 anys, va abandonar la
passarel∙la fa més d’un any, però
tornarà per a una ocasió excep
cional: la cerimònia d’obertura
dels Jocs Olímpics de Rio de Ja
neiroelproper5d’agost, a l’estadi
de Maracanã. Així ho va confir
mar el comitè organitzador, que
com és lògic guarda el secret so
bre els detalls de l’acte, encara
que està confirmada la participa
ciódels cantantsCaetanoVeloso i
Gilberto Gil.
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A subhasta la
col∙lecció d’art
deDavid Bowie
La col∙lecció d’art de David Bo
wie, composta per més de 400
obres d’artistes com Damien
Hirst, JeanMichel Basquiat o
HenryMoore, sortiràa lavendaal
novembre, segons ha informat
Sotheby’s, queexposaràenpúblic
durant deu dies 267 d’aquestes
peces, per les quals espera recap
taruns12milionsd’euros.Lapeça
més valuosa és Air Power (1984),
obra de l’artista nordamericà
Basquiat, amb un preu estimat
d’entre 2,9 i 4,1milions d’euros.


