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11 DE MAIG DEL 2018 — ON BARCELONA

 La importància de ser Frank’té tots els ingredients 
per ser una bomba escènica. Expliquem-ne les vir-
tuts. Una comèdia d’arquitectura teatral impecable. 
Wilde és un mestre en la construcció de personatges 
i situacions. Preparada, a més, amb una ració d’afo-
rismes dels seus. La versió de Selvas i de Cristina Ge-
nebat està ubicada en una beneficiosa atemporalitat, 
sense cotilles d’època. La direcció és àgil i rodona, 
amb un repartiment de no menys qualitat. I una apos-
ta musical que fa volar la comèdia. El resultat: un hit 
ja abans d’estrenar-se que permetrà als qui no la pu-
guin veure al TNC tenir una segona oportunitat al ju-
liol al Poliorama. 
 Una reposició tan immediata s’explica perquè Sel-
vas ha dominat la poció de l’èxit, que acostuma a ser tot 
un enigma en teatre. Una bona comèdia no ho és sen-
se uns intèrprets que la despatxin com toca. I aquest 
repartiment té de tot. Miki Esparbé i David Verdaguer 
són la parella d’amics que juguen amb la seva identitat, 
i el seu nom, i amb els embolics amorosos de manera 
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francament capritxosa. Verdaguer torna 
a anar a regna solta en un paper que 
sembla escrit per a ell. Surfeja des de fa 
temps en l’onada del triomf. Esparbé es 
prodiga molt en el camp audiovisual i 
força menys en teatre. Però és un actor 
de presència i capacitat impecables. La 
parella funciona com un avió. Norbert 
Martínez i Mia Esteve formen un altre 
duo ben sincronitzat. Sempre al seu lloc, 
tenen rols més secundaris, però li roben 
el pla a qualsevol. 

LAURA CONEJERO, DE PREMI 

Queden, finalment, tres actrius més: 
una d’experta i dues de joves, dues 
Paules. El que fa Laura Conejero a La 
importància de ser Frank és de premi. 
Cada aparició de Lady Bracknell és 
d’ovació dempeus. Quan parla, quan ca-
lla i quan gesticula. ¡Quina actriu! Està a 
l’altura d’un personatge de comicitat 
extravagant i en què Wilde reuneix to-
tes les seves digressions personals. 
 Selvas carrega en les dues Paules el 
pes del musical, i totes dues l’aguanten 
sense dubtar. Malia, integrant de les 
Mamzelles, és més coneguda al teatre 
i mostra gràcia, seguretat i capacitat 
vocal. Per als seguidors de La Riera, 
l’altra Paula, Jornet, no és cap desco-
briment, però sí per als que no van 
veure la telesèrie, en què va coincidir 
amb Selvas. És la revelació, amb cap-
tivadora veu indie i desimboltura escè-
nica. Té, a més, via lliure amb la guitar-
ra i així ho fa en el canvi d’escena, de la 
ciutat al camp, que és una meravella. 
Aquesta transició ja justifica per si so-
la haver pagat l’entrada. —
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El binomi comèdia-
musical funciona 
sempre molt bé amb 
aquest clàssic de Wilde.

EL-
Selvas li dona tanta 
corda a Jornet al segon 
acte que gairebé hi 
sobra alguna cançó.

José Carlos Sorribesjcsorribes@elperiodico.com


