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Consum ràpid de felicitat
S

er feliç, un horitzó
vital gravat en la De-
claració d’Indepen-
dència dels Estats
Units, és el gran man-

tra de les societats opulentes. El
mercat ofereix una àmplia
gamma de productes –legals i
il·legals– per respondre a una
demanda sempre insatisfeta.
Convertir una abstracció en
una necessitat ens ha portat
primer a fer-nos preguntes, per
després concloure que per ser
de veritat feliç és millor no fer-
les. Un estat de conscient in-
consciència que s’aplica a tots
els aspectes de la vida, fins i tot
a les vacances.

La fórmula perfecta és el tot
inclòs en un paratge paradisíac
de baixos costos laborals. Si no
respon prou a la imatge estere-
otipada del paradís sobre la
terra, es reinventa, com les plat-
ges coral·lines de les Maldives, o
es construeixen recintes tan-
cats pensats, parcs temàtics de
la felicitat. En aquest edèn arti-
ficial situa Jordi Galceran els
quatre protagonistes de Can-
cun, la seva última comèdia.
Dues parelles que any rere any
han posat a prova la seva amis-
tat amb vacances compartides.
Una nit caribenya, en un atac de
sinceritat etílica, una de les
dones confessa que va interferir
en el destí dels quatre perquè les
seves vides fossin com final-
ment han sigut. Un destí que in-
clou un tot inclòs de família,
feina, fills i rutina.

La confessió és la clau perquè
Galceran transformi una comè-
dia de bulevard en una comèdia
fantàstica. A partir d’aquest
moment, el que hauria passat
si... i les seves variants dramàti-
ques i còmiques es converteix
en l’autèntic motor de l’obra.

Lluïsa Mallol, Toni Sevilla, Lluïsa Castell i Ferran Rañé protagonitzen ‘Cancun’, l’última obra de Jordi Galceran ■ MARIA ANGELS TORRES

Una excepció espaciotemporal
que només disfruta la dona que
va desafiar el destí per reforçar
el gag de la doble percepció de la
realitat, com James Stewart a
Que bonic és viure o Kathleen
Turner a Peggy Sue es va casar
(esmentada al text). Sobre
aquesta dualitat es construei-
xen les millors escenes de Can-
cun.

Una comèdia que funciona
per l’element fantàstic –viure
una altra vida—, i no per la cons-
trucció dels personatges o l’in-
terès de les paraules. És evident
que l’excel·lent ofici de Galce-

ran com a constructor d’efica-
ces situacions dramàtiques no
ha sigut aquesta vegada sufici-
ent per contrarestar la inconsis-
tència dels personatges i la ruti-
nària qualitat del text. No és la
màquina dramàtica perfecta
d’El mètode Grönholm. Tret del
final –amb un gir inesperat
sobre els desitjos no complerts
de la protagonista—, la resta de
la comèdia es mou dins de parà-
metres previsibles, fins i tot
dins de la distorsió que planteja
el dramaturg.

La suggestiva possibilitat de
realitats alternatives és com una

lúcida trobada per a un producte
de manufactura massiva. Com si
Galceran busqués –i no trobés–
l’equilibri entre el toc d’autor i
les obligacions del teatre més co-
mercial. El resultat és una bona
idea d’autor i un desenvolupa-
ment rudimentari de les servi-
tuds comercials.

Una comèdia eficaç, de satis-
facció immediata, però amb es-
casses possibilitats de perdurar
com un grat record de llarg recor-
regut. Un producte fidel al seu
temps. La felicitat com a produc-
te de consum immediat. Una es-
tona de riure. ■

‘Cancun’ és una
comèdia que
funciona per
l’element
fantàstic, i no per
la construcció dels
personatges

Teatre

@ Intèrprets. La relació
entre intèrprets i personat-
ge no sempre és harmòni-
ca. És com cos i vestit. Hi ha
actors que no acaben
d’omplir-lo, i altres que
pràcticament es veuen em-
botits en un que els ve curt
de talla. Mentre que Ferran
Rañé (Vicenç), Lluïsa Mallol
(Laura) i Toni Sevilla (Pau)
es troben més o menys cò-
modes en els seus respec-
tius personatges, a base de,
sobretot, professionalitat i
taules, Lluïsa Castell és un
talent encongit en el paper
central de Remei. La bri-

llantor que sol acompanyar
les seves actuacions –com
la Nora de Què va passar
quan la Nora va deixar el
seu marit o Els pilars de la
societat– no apareix en
aquesta funció. Transmet
una rara sensació d’accele-
ració, com si tirés de l’estret
personatge per poder arri-
bar abans al final i despren-
dre-se’n.

@ Escenari. Alfons Flores
ha creat una arquitectura
premeditadament vulgar.
Més ben dit, una esceno-
grafia amb una elegància

estandarditzada, adotzena-
da per encaixar en somnis
prefabricats de la societat
de consum. Un bungalou

clonat en tots els catàlegs
de viatges de somni que
venen una experiència es-
terilitzada amb la naturale-
sa. Al voltant d’aquest refu-
gi s’alça una naturalesa
plastificada, un gegantí
vinil de luxuriosa fullaraca,
tan artificial com la comer-
cialització dels paradisos
del món. Una escenografia
clara, perfectament ade-
quada al missatge i les ne-
cessitats d’una comèdia
convencional. La curiositat:
una suau banda sonora
brasilera per al decorat ca-
ribeny.

@Direcció. Quan els mati-
sos són un propòsit sense
desenvolupar, és difícil re-
crear-los a l’escenari. La di-

recció de Josep Maria Mes-
tres respon perfectament al
guió de la comèdia costu-
mista. Sortides i entrades
ben sincronitzades, un
tempo adequat per als dià-
legs i els aïllats parlaments.
Les subtileses es deixen per
a d’altres projectes, tot i que
en algun moment –com la
segona transició a una altra
realitat de Remei, una letar-
gia sota el ventilador coloni-
al– Mestres deixa que l’esce-
na respiri amb naturalitat.
Un instant revelador en un
muntatge que funciona
amb la directa posada.
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