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Elenc diferent, 
èxit idèntic
CRÒNICA Ernest Villegas s’enfronta a Laura 
Aubert en la reposició de ‘L’hostalera’

MARTA CERVERA
BARCELONA

D
esprés del bon regust que 
van deixar l’any passat les 
funcions de L’hostalera, 
l’obra acaba de tornar a la 

Biblioteca de Catalunya. Malgrat el 
canvi d’intèrprets en tots els rols 
masculins, la comèdia de Goldoni 
–que Pau Carrió trasllada a la Itàlia 
dels anys 60– va tornar a triomfar en 
la seva estrena dimecres passat. 
Ernest Villegas, Pau Vinyals, Jordi 
Llobet i Marc Rodríguez s’estrena-
ven en els papers del misogin Ripa-
fratta, el cambrer Fabrizio, el mar-
quès de la Flor del Albarracín i l’em-
presari Albafiorita, en substitució 
de David Verdaguer, Jordi Oriol, Ja-
vier Beltrán i Oriol Guinart, respecti-
vament.
 Laura Aubert, molt més desin-
hibida com a Mandolina, la propi-
etària de l’hostal del mateix nom, 
també es va mostrar més sensu-
al. Semblava que disfrutés en el 
seu repte de conquistar el seu nou 
oponent en l’obra, l’aspre senyor 
Ripafratta. Villegas li va donar un 
altre to, més malhumorat i amarg 
que no pas cínic, però igualment 

convincent. La química entre ells 
funciona.
 També van brillar la resta dels 
intèrprets nous. Pau Vinyals va bro-
dar la desesperació de ser fidel ser-
vidor d’una patrona per la qual 
es deleix i que ha de suportar cli-
ents bavosos que aspiren a seduir-
la. Tant Marc Rodríguez com Jordi 
Llobet van fer riure de valent en la 
seva guerra particular pels favors 
de la cap de l’hostal.

BARRA I ENCANT / El director ha sabut 
treure profit de les noves incorpora-
cions. També ha polit alguns detalls, 
ja que ha agilitzat l’acció i ha mati-
sat les interpretacions d’Alba Pujol i 
Júlia Barceló, que encarnen dues ac-
trius que es fan passar per nobles. El 
públic es va divertir amb aquella 
barreja de barra i encant dels seus 
còmics personatges. Per desgràcia, 
les seves referències a la professió 
són tan vàlides actualment com al 
segle XVIII, quan es va estrenar 
l’obra.
 Encara que queden algunes co-
ses per afinar –sobretot en l’aspecte 
musical–, la peça de Goldoni funcio-
na com un rellotge. El canvi de més 

de la meitat dels intèrprets no ha al-
terat una maquinària perfecta d’un 
text que planteja temes que no pas-
sen de moda, com què busquem en 
una relació o quant hi ha d’interès 
econòmic al darrere.

 En aquesta ocasió, les taules amb 
estovalles de quadros on s’asseu el 
públic com si fossin hostes de l’hos-
tal estan col·locades d’una altra ma-
nera. Permeten als intèrprets mou-
re-s’hi millor, tant a l’hora d’actuar 

com a l’hora de servir els macarrons 
i el vi que la patrona ofereix a mitja  
funció. Cap però al servei. Bon profit 
i reserveu taula, no fos cas que s’es-
gotin les localitats com va passar la 
temporada passada. H

33 Els set actors de ‘L’hostalera’ en escena, amb la façana de l’hostal i, a sota, les taules del pati de butaques.
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