
COMÈDIA PER 
RIURE... O NO
Torna l’exitós debut teatral de Cesc Gay  
en la versió en castellà. El Condal acull ‘Los 
vecinos de arriba’, una còmica mirada al 
món de la parella de la qual salten espurnes
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L’
Ana és bona veïna i vol agrair a la parella 
del pis de dalt, la Gloria i el Brian, l’ajuda 
que li van prestar durant la seva mudan-
ça. La millor manera de fer-ho és con-
vidar-los a sopar, cosa que al seu marit, 
el Julio, no li fa gaire gràcia. Més ben dit, 
gens, i desitja que la vetllada sigui breu. 
La vol aprofitar, a més, per fer-los arribar 
una queixa. Són massa sorollosos (fogo-
sos) de matinada. La comèdia ja està en 
marxa. Es tracta de Los vecinos de arri-
ba, la versió en castellà de la peça que va 
significar l’opera prima teatral del cineas-

M I R A R

30

20 D’OCTUBRE DEL 2017



El+
Un àcid text que 
va al gra, amb ritme, 
provoca el riure 
i també convida a 
reflexionar sobre 
el món de la parella.

El-
En algun moment fa 
la sensació que Cesc 
Gay es recrea en la 
seva mirada crua al 
personatge de Julio 
i deixa una mica al 
marge els altres tres.

ta Cesc Gay, especialista a l’hora de submergir-se en les 
relacions humanes. Encara que, en la majoria, sense 
la pólvora humorística que encén aquesta aplaudida 
obra. La versió catalana, l’original, amb el magnífic re-
partiment de la seva estrena (Àgata Roca, Pere Arqui-
llué, Nora Navas –després Carme Pla– i Jordi Rico), va 
disfrutar de dues grans temporades al Romea. El mun-
tatge traduït al castellà, que també ha tingut diversos 
repartiments, protagonitza una exitosa gira que fa una 
parada al Teatre Condal. Arriba amb el reclam d’Eva 
Hache al capdavant d’una expedició que completen 
Josep Julien, Maria Lanau i Andrew Tarbett.
 El que va començar, ha explicat el mateix direc-
tor, com un esbós per a un possible film es va conver-
tir en un vertiginós salt al teatre. Perquè la comèdia 
no és un gènere de mitges tintes: o atrapa o provoca 
ganyotes de desgrat. Cesc Gay juga fort amb una peça 
que va a tot drap des del començament. Perquè avi-
at veiem que els amfitrions viuen una seriosa crisi de 
parella. No dubten a sotmetre’s a un striptease senti-
mental davant els seus convidats: ell és un bomber ca-

nadenc sorneguer que presumeix de la 
seva manguera (acudit fàcil, massa fà-
cil); ella, una psicòloga que fa teràpia a 
les primeres de canvi. Amb l’Ana i el Ju-
lio té un xollo.
 El pack transita per unes vies que 
porten al riure, o la riallada direc-
tament, però també es para en una 
convivència amb ferides obertes i de 
difícil sutura. La Gloria i el Brian, men-
trestant, viuen la seva relació en un al-
tre estadi, el que els porta a disfrutar 
d’un vincle sense nusos.

PROFESSOR RONDINAIRE

El ménage à quatre necessita, lògica-
ment, un elenc que faci que tot funcioni 
de manera greixada. Si al Romea la co-
mèdia era més picada, amb un Arquillué 
desmelenat, aquí transcorre amb un rit-
me una mica més pausat. El Julien és el 
rondinaire i frustrat professor de músi-
ca, encara que amb menys metxa còmi-
ca que Arquillué. Eva Hache deixa el seu 
personalíssim i reconeixible segell en el 
personatge de la seva dona. Una varia-
díssima gestualitat, amb aquelles cares 
tan seves, provoca el riure i encaixa a la 
perfecció per encarnar la melancòlica 
Ana. Tarbett, mentrestant, broda el di-
vertit apagafocs gràcies a les seves tau-
les i a un accent que li posa molta salsa 
al rol de Brian. Lanau també dona el to 
d’una psicòloga una mica petulant.
 Són avui els quatre protagonistes de 
l’encertat debut teatral de Cesc Gay, com 
ho ratifica que l’obra pràcticament no ha 
parat des que es va estrenar la primave-
ra del 2015 al Romea. D’això se’n diu to-
car la tecla de l’èxit.—

Los vecinos 
de arriba

Teatre Condal
Text i direcció

Cesc Gay
Repartiment

Eva Hache, Josep 
Julien, Maria Lanau, 

Andrew Tarbett
Preu: Des de 18 €

Fins al 29 d’octubre 

EVA HACHE, AMB LA SEVA 
GRAN CAPACITAT GESTUAL, 
ES REVELA COM EL GANXO 

DE L’OBRA DEL CONDAL

DAVID RUANO
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