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PILAR AYMERICH

Bona feina dels solvents Francesc Albiol i Jordi Boixaderas

T E A T R E

‘El club de la corbata’

Dos actors
d’upa

Francesc Massip

El club de la corbata, de Fabrice
Roger-Lacan. Intèrprets: Jordi
Boixaderas, Francesc Albiol.
Traducció i direcció: Pep Anton
Gómez. Romea, 12 de setembre.

“Si no em mates t’ho tindré en compte
tota la vida”. És la frase/plagasitat que tanca
una comedieta que almenys té la virtut d’a-
nar fent créixer una situació dramàtica
tensa i rocambolesca, pautada d’humorades
tàcticament distribuïdes en un tramat ben
teixit. Una peça del guionista televisiu Ro-
ger-Lacan, que fa honor al cognom pel retrat
que ofereix de certes patologies, amb dià-
legs lleugerets i borrascosos com un final

d’estiu, que arri-
ben a convertir-se
en llampecs d’hi-
laritat al servei
d’uns bons intèr-
prets, com és el
cas. El tàndem
Boixaderas/Albiol,
amb sòlids anco-
ratges, ha assegu-
rat sobre l’escena-
ri aquesta cons-
truccció de gènere
que sovint és a la
ratlla de la futile-
sa. Incorporen,
amb molt distin-
tes coloracions, un
parell d’amics
condicionats per
la rutina laboral,
pel frec quotidià i

pel diferent estat civil. Francesc Albiol, des
de la primera escena, deixa clar la seva vo-
cació familiar i domèstica, amb un monòleg
que és un barroc desplegament de caranto-
nyes infantils pronunciades per complaure
la filla amb qui parla per telèfon. Un regis-
tre desmesurat, sempre fregant l’histrionis-
me, que tenyirà tota l’actuació d’Albiol, do-
minada per una gesticulació exagerada i un
to de veu permanentment irritat. Esclar que
es correspon a la tortuosa psicologia del
personatge, que enfila una paranoica espi-
ral de suspicàcies envers el seu millor amic
arran d’un secret anodí que acabarà con-
vertint-se en motiu de desencontre i en es-
purna que encendrà les pulsions més ínti-
mes. Molt més matisat i segur es mostra
Jordi Boixaderas, un dels actors més perso-
nals i operatius del nostre teatre, que aquí
encarna el professional independent, lliure,
estretament vinculat al clan familiar del
company, però que necessita un espai de
privacitat (un insignificant club) lluny de
l’amic, cosa que l’aboca a la ruptura. Llàsti-
ma que el text, tot i l’hàbil factura dramà-
tica, no acabi de dir-nos gaire res. La comè-
dia, però, prospera, divertida, gràcies a
aquest parell d’intèrprets d’upa.

C I N E M A

‘Lisístrata’

Una opció
destrempant

Esteve Riambau

Director: Francesc Bellmunt. Guió: F. Bellmunt,
segons el còmic de Ralf König. Fotografia: Julián
Elizalde. Intèrprets: Maribel Verdú, Juan Luis
Galiardo, Javier Gurruchaga, Cristina Solá.
Catalunya, 2002.

No és casual recordar que la carrera de Francesc Bellmunt
va començar amb Robin Hood nunca muere, un film d’aventures
realitzat des de la modèstia de la producció local. Trenta anys
després, Lisístrata és un pèplum en clau d’humor que explí-
citament invoca Golfus de Roma i La vida de Brian com a prece-
dents. Ambdós títols queden ja molt llunyans de la memòria
cinematogràfica del públic actual, però el film combat l’am-
nèsia amb una successió de reciclatges destinats a no deixar
escapar ni un sol espectador potencial.

La comèdia antibel·licista en què Aristòfanes ironitzava so-
bre l’abstenció sexual que les dones d’Atenes proposaven per
aturar la guerra contra Esparta és la base que Ralf Köning va
utilitzar per a un còmic d’èxit. Bellmunt utilitza aquest ma-
terial ja reciclat per donar-li una nova volta en la qual, a més
dels precedents cinematogràfics esmentats, també apareix
l’ombra de les recents adaptacions d’ Astèrix. Des d’aquesta
perspectiva, Lisístrata assumeix frontalment i sense embuts els
paràmetres d’una comèdia de sal gruixuda, basada en els
anacronismes històrics i els equívocs sexuals d’acord amb
una tradició que aniria des d’El Molino fins als seus succe-
danis televisius més recents. Si Torrente utilitzava la compli-
citat d’Andreu Buenafuente, les estrelles convidades de Bell-
munt són el Paco i el Sebas, i la Carbonell de Plats bruts. Tot
sigui per una audiència que, per no quedar orfe als indrets on
TV3 no té cobertura, també recorre a Maribel Verdú, Juan Luis
Galiardo i Javier Gurruchaga com a principals atractius.

Paradoxalment, la grolleria del guió de Lisístrata contrasta
amb una factura visual molt més acurada. Bellmunt i els seus
col·laboradors tècnics han aconseguit treure un gran partit a
la transformació arquitectònica del castell de Figueres i han
recreat un convincent interior de l’Acròpoli dins el pavelló
d’esports de Granollers. L’escenografia i el vestuari, comple-
ments indissociables d’una plàstica que voluntàriament acu-
sa els seus orígens en el còmic de König, aporten solvència
professional al film d’un cineasta que mai no ha prescindit de
les seves arrels en el gènere de la comèdia.

Si Gràcies per la propina, l’anterior llargmetratge de Bell-
munt, semblava indicar un cert canvi de rumb en la seva
trajectòria, Lisístrata recupera el realitzador de La quinta del
porro, ara en clau de pèplum. Malgrat ser els dos caps de fila
quan la comèdia catalana encara era la gran esperança
blanca de la política cinematogràfica de la Generalitat, la
trajectòria de Bellmunt no té res a veure amb la del Ventura
Pons, decidit a explorar nous camins a partir d’ El perquè de
tot plegat sense renegar d’ El vicari d’Olot. Lisístrata, en canvi,
retorna als temps del Salut i força al canut amb uns perso-
natges masculins en perpètua erecció fins que l’homose-
xualitat rebenta la vaga de sexe de les dones i el discurs
pacifista es converteix en un al·legat no tan antifeminista
com directament misogin. Tot l’esforç abocat en un film
com aquest hauria pogut donar uns altres resultats menys
destrempants, però Lisístrata no és un error. És una opció
que, voluntàriament, delega l’última paraula en mans de la
taquilla.

T E A T R E

‘Els bufons del regne’

Rei de la fava
F.M.

Els bufons del regne, de Toni Albà i

Trotam. Intèrprets: Toni Albà,
Eduard Soto, Constanza Aguirre.
Teatre Condal, 13 de setembre.

El rei de la fava, altrament dit rei Pàssero, rei
Moixó, rei de Nadal o d’Innocents, és una au-
toritat efímera escollida per presidir les festes
d’inversió que, celebrades en el període del
canvi d’any, reprodueixen, a nivell paròdic, les
relacions de domini ideològic imperants. Es
tracta de jocs burlescos difosos des de temps
immemorials en el folklore d’arreu d’Europa,
que imiten amb trets caricaturescos els caps
visibles dels poders establerts, amb un tipus de
befa que no constitueix cap contestació, per-
què es tracta d’un capgirament puntual i al-
tament ritualitzat i que, per tant, accepta i re-
força les jerarquies i els valors institucionalit-
zats, als antípodes de la sàtira i sense un gram
de crítica. Tot i aquest component d’afalaga-
dora afirmació, el poder sempre s’ha mostrat

temerós del bufó, i la prova és que el cèlebre
Rei de Rialles creat a la televisió per Toni Albà
va sofrir la reprovació dels sòpits guardians de
l’ordre monàrquic i neofranquista en voga. Ara
l’han rescatat per a l’escena en un espectacle
francament decebedor. Cal dir que, si aquest
prodigiós actor que és Albà comptés amb un
bon guionista, un dramaturg que li escrigués
els textos a mida, els seus muntatges podrien
atènyer un respectable nivell de qualitat. Per-
què els ingredients interpretatius hi són: Albà
és un pallasso versàtil i clava el personatge que
imita amb depurada precisió. És prodigiosa la
semblança física i fonètica de la caricatura, tot
i que el personatge real l’hi posa fàcil. El pro-
blema és que després de la seva règia inter-
venció, Albà abandona l’escenari per donar pas
a cinc intèrprets que s’empesquen un enfilall
d’acudits elementals i suats, un ou remenat
d’obvietats i facècies flonges, sense nervi, dò-
cils i banals. Els actors semblen sortits d’un
curs d’estiu amb Albà, i es fan ressò dels re-
gistres gestuals del mestre, de la seva elocució
a manera de traca, amb aquell petarrelleig de
jocs de paraules, d’associació de sons, d’ambi-
valències de sentit encadenades amb onoma-
topeies i calambours, però els manca la gràcia
natural i la gran riquesa expressiva d’Albà. Un
iceberg que s’encasta al mig de l’espectacle i li
congela el riure.


