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Noël Coward a Begur
3Selvas debuta en la comèdia amb una versió moderna de ‘Vides privades’

MARTA CERVERA
BARCELONA

L
a inexplicable química de 
l’amor és la base de Vides pri-
vades, una comèdia de Noël 
Coward (1899-1973) amb 

què David Selvas debuta en aquest 
gènere compartint l’escenari del Te-
atre Borràs amb Marta Marco, Mima 
Riera i Javier Beltrán.
 L’obra narra els dubtes que assal-
ten els membres d’una parella ja se-
parada quan es retroben de forma 
casual en un hotel rural. Tots dos hi 
han anat per desconnectar i acom-
panyats dels seus actuals companys 
sentimentals que, en els dos ca-
sos, són bastant més joves. Segons 
Norbert Martínez, que dirigeix el 
muntatge amb Selvas, aquesta peça 
és una espècie de laboratori de pro-
ves que ofereix «una anàlisi de la pa-
rella, l’amor, el sexe i les relacions 
humanes».
 La Brutal (Don Juan, La treva, 
Wohnwagen) produeix aquesta co-
mèdia adaptada per Juan Caves-
tany que trasllada l’acció de l’An-
glaterra del 1930 a la Catalunya 
actual. Cavestany, dramaturg i ci-
neasta, la va escriure en castellà i 

Cristina Genebat s’ha encarregat 
de traduir-la al català. Les teleco-
mèdies de situació americanes dels 
anys 70 i 80 (en concret, Apartamen-
to para tres, al seu torn inspirada en 
la britànica Un hombre en casa) han 
servit de referència per a aquesta 
versió moderna.

DIFERÈNCIA GENERACIONAL / «Cavestany 
ha donat una altra dimensió als per-
sonatges joves, als quals dota de més 
complexitat», destaca Selvas. Aques-
ta versió explota més els dubtes que 
planteja a un home i a una dona en 
la quarantena relacionar-se amb 
persones que gairebé són 15 anys 
més joves.
 Treballar a quatre mans, cosa 
que Selvas i Martínez ja havien fet 
abans a L’habitació blava, ha sigut, di-
uen, «enriquidor». Segons el primer, 
el procés creatiu durant els assajos 
ha sigut bastant «assembleari». Tots 
els intèrprets hi han aportat idees i 
s’han llançat sense por a provar i ex-
perimentar durant el procés de pre-
paració. «La veritat és que hem rigut 
molt», apunta Marta Marco.
 L’obra planteja com l’Amanda 
(Marta Marco) i el seu exmarit 

Eduard (David Selvas), tots dos vin-
culats al món de la comunicació, es 
retroben per casualitat en un hotel  
de Begur on han anat amb les seves 
noves parelles, el Víctor (Javier Bel-
trán) i la Sílvia (Mima Riera). Malgrat 
que tots dos estan aparentment en el 
moment àlgid de les seves respecti-
ves noves relacions, aquesta trobada 

fortuïta remourà moltes coses tant a 
l’Amanda com a l’Eduard.
 A aquest últim, per exemple, li 
provocarà l’aparició de certs fantas-
mes, com «què fer en el futur si la se-
va nòvia, que és més jove, vol tenir 
un fill», explica Selvas. «A l’Amanda, 
la trobada la farà tornar a pensar en 
la part bona que va tenir el seu ma-
trimoni», assenyala Marco. Al cap-
davall, afegeix l’actriu, «és una do-
na complicada» que sap que mai po-
drà acostumar-se a «ser objecte de 
tot l’amor i l’atenció» que li dedica 
el seu jove partenaire.

DIFERÈNCIA GENERACIONAL / A diferèn-
cia del text original, en aquesta ver-
sió els personatges joves cobren una 
nova dimensió. El de Mima Riera no 
és només una dona guapa i tonta, i 
tampoc el de Javier Beltrán és tan 
ingenu com en l’original. «En al-
guns moments, ells semblen fins i 
tot més adults que els seus amants, 
que els superen en edat», assevera 
Riera. «Els joves, que no porten mot-
xilles tan carregades, són els que 
animen les seves respectives pare-
lles a ser valents i a prendre decisi-
ons», explica. H

TEATRE BORRÀS

33 David Selvas i Marta Marco.

CÉSAR CID

EL DIA MUNDIAL 
DEL TEATRE UNEIX 
REIVINDICACIÓ
I FESTA A BCN
Barcelona q El Dia Mundial del 
Teatre es va celebrar ahir a 
Barcelona coincidint amb una 
sèrie d’actes, com el 25è aniversari 
d’Adetca (Associació d’Empreses 
de Teatre de Catalunya), al migdia 
al Teatre Tívoli, i l’entrega dels 
Premis de la Crítica, a la nit, a 
l’Antiga Fàbrica Damm. Bet Orfila, 
presidenta d’Adetca, va reclamar 
als polítics més inversió en el 
sector i la reducció de l’IVA 
cultural. També hi va haver 
activitats obertes al públic que,  
a bord d’un autobús (foto), va 
descobrir la història teatral  
de la ciutat.

Arxivada la 
causa contra 
Roures i 
Benet pel 
‘cas Ovideo’

EL PERIÓDICO
BARCELONA

La magistrada del Jutjat d’Ins-
trucció número 15 de Barcelona 
ha dictat resolució de sobreseï-
ment de la demanda presentada 
per la fiscalia contra els màxims 
responsables del grup Mediapro, 
Jaume Roures i Tatxo Benet, per 
la seva suposada responsabilitat 
en el frau a Hisenda perpetrat per 
la productora Ovideo a través del 
mètode d’inflar el taquillatge de 
diverses pel·lícules i, així, aconse-
guir subvencions públiques.
 Quan la Fiscalia de Barcelona 
va presentar la querella, el juny 
del 2016, Roures i Benet ja van al-
legar que ells eren aliens a aque-
lla pràctica, realitzada abans que 
agafessin el control total d’Ovi-
deo, i van afirmar que, quan 

es van descobrir les irregulari-
tats, l’empresa va retornar les 
subvencions. El frau es remun-
ta als anys 2009 i 2010 i afecta 
les pel·lícules Flors negres i La vida 
comença avui. Els dos films, amb 
un cost de producció de 2,2 mi-
lions d’euros, van rebre ajudes 
de 633.087 i 652.697 euros, res-
pectivament. Segons la fiscalia, 
amb el taquillatge real, les sub-
vencions haurien d’haver sigut 
de 16.000 i 45.000 euros. Roures 
i Benet van adquirir una partici-
pació d’Ovideo el 2007, però no 
van controlar-ne la gestió fins al 
2013, quan els anteriors propi-
etaris, Quique i Antoni Camín, 
es van desvincular de l’empresa. 
En la sentència, la jutge decreta 
l’obertura de judici oral contra 
Antoni Camín i contra Ovideo 
TV per frau de subvencions. H

TAQUILLES FICTÍCIES

Els responsables  
de Mediapro no 
controlaven la gestió 
d’Ovideo quan es 
va produir el frau


