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HUMOR SOBRENATURAL

Concha Velasco es burla 
de la mort a ‘El funeral’
3 L’actriu protagonitza una comèdia esbojarrada al Borràs

MARTA CERVERA 

BARCELONA

C
oncha Velasco no tem 
la mort. I menys des-
prés d’haver estat in-
terpretant El funeral, 

una comèdia amb un estil d’hu-
mor com el d’Aterriza como pue-
das que estarà al Borràs a partir 
d’avui. L’actriu, que ja porta dos 
anys amb aquesta comèdia, se’n 
riu de la mort i també de la vani-
tat dels artistes en aquesta obra 
escrita i dirigida pel seu fill Ma-
nuel M. Velasco, que per cert ja 
li està preparant una altra peça 
totalment diferent: La habitación 
de María, monòleg dramàtic que 
dirigirà José Carlos Plaza. 

El públic que acudeixi al tea-
tre assistirà a la vetlla de la gran 
actriu Lucrecia Conti, idèntica 
a Concha Velasco, que en el mo-
ment menys pensat apareix 
com a fantasma per dir la seva 
última paraula. Conti és com 
ella, algú que ha interpretat de 
tot en el cine, el teatre i la tele-
visió. «A la gent li encanta per-
què és una obra molt esbojarra-
da amb un estil d’humor molt 
blanc malgrat parlar d’una co-
sa tan negra com la mort», as-
senyala la veterana actriu que 
té totes les distincions. «Tot i 

que és un tema molt seriós  
i que fa respecte, prefereixo  
riure-me’n de la mort», afirma. 
«M’agradaria que la gent rigués 
en el meu enterrament, que els 
meus nens i el meu net no plo-
ressin perquè jo li he tingut 
una por terrible». En realitat, el 

seu principal temor és el de 
quedar-se tancada. «Tinc una 
claustrofòbia tremenda».  

El seu fill, que la coneix bé, 
ha fet una obra a la seva mida. 
«La meva mare em va demanar 
una comèdia boja i desenraona-
da que fos lleugera i popular. 

Tot i que parla de la mort no fa 
por», comenta Manuel V. Velas-
co. «Hi ha qui diu que és molt 
naïf i pot ser. És una comèdia 
amb gags senzills i de situació 
que busca la rialla fàcil». 

En els assajos també van riure 
de valent. «Al principi no sabia 

33 Concha Velasco i Pepe Ocio, el seu representant en la ficció, ahir al teatre Borràs.
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com anomenar-me: Concha, ‘do-
ña’ Concha... Al final li vaig dir: 
¿Per què no em dius mare?». A 
l’hora de descriure aquest fan-
tasma de Lucrecia Conti comen-
ta que el més divertit per a ella és 
veure com queda retratat el re-
presentant de la morta diva: «Vol 
fins i tot treure profit del fantas-
ma i emportar-se el 20% cada ve-
gada que aparegui». A més, el 
seu nom a l’obra és Luján, «no 
molt diferent del del meu repre-
sentant, Durán», apunta entre 
picardioses rialles. Pepe Ocio en-
carna l’esmentat mànager –per-
sonatge dis senyat inicialment 
per a Antonio Resines– mentre 
que Irene Gamell i Irene Soler 
donen vida a les interessades ne-
tes del fantasma. Com totes dues 
són catalanes, el muntatge a Bar-
celona jugarà amb el bilingüis-
me. I no només elles, Velasco 
també prepara alguna sorpresa. 

 
LLIBRE DE CONDOL / Ella ha rigut 
molt amb gent com La Maña, La 
Cubana i Andreu Buenafuerte, 
que per cert apareix filmat a 
l’obra. «No aprecio que per fer 
riure es fiquin amb la gent que 
és una cosa que s’estila molt», 
critica. La idea de representar 
una diva que acaba de morir i el 
fantasma de la qual apareix en 
la seva pròpia vetlla li encanta. 
«No em fa mal rotllo aquest per-
sonatge tan pròxim a mi», asse-
gura. Simpàtica i plena d’ener-
gia, l’actriu ha reconegut que hi 
ha molt d’ella en Conti.  

L’obra comença amb un taüt 
al mig de l’escenari, amb una 
gran foto de Concha Velasco dar-
rere i un llibre de condolences 
on el públic pot escriure. «Cre-
uen que estic morta i m’escriuen 
coses precioses. Guardo tots els 
llibres des que vam estrenar a 
Valladolid», diu. A veure què 
apunten a Barcelona. H

ESTRENA A LA BIBLIOTECA

Oriol Broggi penetra en  
l’univers de Lagarce
3 ‘Només la fi del món’ parla de soledat i família

M. C. 

BARCELONA

Jean-Luc Lagarce (1957-1995) és 
un dels autors francesos con-
temporanis més interpretats al 
seu país, però quan va morir de 
sida als 38 anys gairebé ningú el 
coneixia. L’èxit li va arribar tard. 
La seva obra Juste la fin du monde, 
escrita el 1990 i estrenada des-
prés de la seva mort, es va con-
vertir en film el 2016 dirigit per 
Xavier Dolan i protagonitzat per 
Gaspar Ulliel, Nathalie Baye, Ma-
rion Cotillard, Vincent Cassel i 
Léa Seydoux. Només la fi del món 

ja es va veure a Barcelona gràcies 
a un muntatge que Roberto Ro-
mei va muntar al Tantarantana i 
ara, a partir d’avui, torna amb 
una nova producció de LaPerla 
que Oriol Broggi dirigeix a la Bi-
blioteca de Catalunya. 

Sergi Torrecilla encarna un 
autor que després d’una llarga 
absència es reuneix de nou amb 
la seva família per comunicar-
los que li queda poc temps de vi-
da. Però fa tant temps que va 
deixar la llar que ni tan sols co-
neix la dona del seu germà ni 
els fills d’aquests, quan el més 

gran ja té 8 anys. La seva germa-
na i la seva mare completen 
aquesta família en la qual ell 
sembla no encaixar. Muntsa Al-
cañiz, Màrcia Cisteró, Clàudia 
Benito i David Vert completen 
el repartiment d’aquesta obra, 
en la qual, com passa amb 
Txékhov, el drama va calant. El 
del Louis és la solitud que sent, 
la dificultat per connectar amb 
els seus i sincerar-s’hi. 

Aquesta confessió que mai 
arriba a verbalitzar genera una 
tensió que Broggi intenta servir 
amb la màxima senzillesa. «És 

un text molt fort, potent i poètic 
sobre la identitat que entra molt 
bé», afirma Broggi. Els actors 
porten tot el pes: «És pur teatre, 
perquè es pot fer amb molt pocs 
elements. És molt essencial i no 
he volgut remarcar res amb efec-
tes, llums o vestuari...». 

El director prefereix servir-la 
desposseïda d’artificis per poten-

ciar la interpretació i les emo-
cions, per connectar de manera 
íntima i directa amb uns perso-
natges els silencis dels quals, de 
vegades, són més eloqüents que 
les seves paraules. «No és una 
obra fàcil de digerir, però és ne-
cessària. Reflecteix la manera en 
què vivim», afegeix el director, 
que està refredat aquests dies. H

33 Una escena de ‘Només la fi del món’.

BITÓ CELS

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


