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G
airebé una dècada després 
d’organitzar El sopar dels idi-
otes, Francis Veber proposa 
un joc fet a mida d’aquells 

comensals. En efecte, el dramaturg i cine-
asta francès torna a la cartellera teatral de 
Barcelona amb una comèdia que reuneix 
gent vanitosa i carrinclona, envanida i 
simple. Resumint, idiotes de tota mena i 
condició. Tal com va passar amb la seva 
antecessora, El joc dels idiotes va ser abans 
un èxit cinematogràfic. Daniel Auteuil, 
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IDIOTES
EL JOC DELS
Joan Pera és un famós empresari immers en un embolic de 
faldilles en un vodevil de Francis Veber que va triomfar al cine
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sé que m’espera el meu Pignon, m’enfron-
to a l’escriptura amb menys angoixa”. 

L’argument d’El joc dels idiotes és un 
excel·lent exemple de vodevil. Un famós 
empresari casat amb una multimilionària 
s’embolica amb una top model, a qui en-
sarrona assegurant-li que trencarà el seu 
matrimoni i s’escaparà amb ella. Però un 
dia, davant l’evidència que el seu amant no 
demanarà mai el divorci, la model li mun-
ta una escena enmig del carrer, amb tan 
mala fortuna que la discussió és captada 
per l’objectiu d’un inoportú paparazzi. El 
testimoni gràfic d’aquella discussió apareix 
a la premsa, i per eludir les sospites de la 

Kristin Scott-Thomas i Virginie Ledoyen 
van ser alguns dels intèrprets de l’obra, tot 
i que el verdader protagonista de la pel-
lícula era l’idiota François Pignon (Gad 
Elmaleh), un personatge que ha aparegut 
en mitja dotzena de films de Veber des que 
el 1973 Jacques Brel el va encarnar per 
primera vegada a El embrollón. Patrick 
Timsit, Jacques Villeret i Pierre Richard, 
entre altres actors, han estat les cares de 
Pignon a la gran pantalla. “De pel·lícula en 
pel·lícula, François Pignon es va anar con-
vertint en una cosa semblant a un perso-
natge fetitxe, una espècie d’amulet”, expli-
ca el seu autor. “Quan començo un guió i 

l’amant, el marit i la dona gretel Stuyck, joan pera i lloll bertran encarnen elS perSonatgeS Sobre elS qualS gira el vodevil.

seva dona, que és molt rica, l’empresari li 
menteix argumentant que la parella de la 
model no és ell, sinó un transeünt que 
també apareix fugaçment a la imatge: un 
perfecte idiota. “No sé com se’m va formar 
al cap, però a poc a poc la situació va co-
mençar a créixer, i un dia vaig pensar que 
podia ser la base per fer una pel·lícula”, 
comenta Francis Veber. Pignon tornava a 
entrar en acció. 

Per portar a bon port aquesta aventura, 
la productora Focus n’ha confiat el timó a 
dos dels responsables de l’última comèdia 
del Condal, Enfermo imaginario –Anto-
nio Calvo, en la direcció escènica, i Marc 
Rosich, en l’adaptació dramàtica del 
text–. I, per descomptat, a un dels actors 
talismà de la casa, Joan Pera, que aquí 
interpreta un empresari menys beneit que 
el d’Òscar, una maleta, dues maletes, tres 
maletes, però, en el fons, igual d’entra-
nyable. La posada en escena de Calvo juga 
amb la simultaneïtat de les escenes –a la 
primera, per exemple, veiem el que passa 
a casa de l’idiota i al refugi dels amants–, 
un recurs que agilitza la narració i permet 
desenvolupar en paral·lel diferents acci-
ons. Pel que fa al repartiment, es comple-
ta amb Lloll Bertran (partenaire de Pera 
a Òscar, una maleta, dues maletes, tres 
maletes, de Claude Magnier), que a El joc 
dels idiotes assumeix el paper de la mul-
timilionària enganyada, Gretel Stuyck, 
Pere Ventura, Rafa Cruz i Román San 
Gregory. 


