
Cada persona és un món i cada parella, 
un univers sencer. El tema de les relaci-
ons de parella és, des de la irrupció de 
la postmodernitat, un dels més tractats 
en la dramatúrgia catalana. Els proble-
mes, les crisis, la incomunicació i les 
pors de la parella han omplert milers 
de pàgines i escenaris. Més enllà del 
teatre, la temàtica i les seves deriva-
cions –com la guerra de sexes– han 
preocupat psicòlegs, sociòlegs, sexò-
legs, criminòlegs i teòlegs. Tothom hi 
ha dit la seva i encara no n’hem tret 
l’aigua clara. 

Els veïns de dalt, de Cesc Gay (Ro-
mea, 27 de març), contribueix a fer 
tombs sobre aquesta temàtica amb 
la confrontació de dos models antagò-
nics. De manual. D’una banda, Anna i 
Juli (Àgata Roca i Pere Arquillué), una 
relació en declivi, mancada d’afecte i 
sexe des de fa temps, que ha entrat 
en una espiral inacabable de retrets i 
disputes contínues. De l’altra, Laura 
i Salva (Nora Navas i Jordi Rico), una 
parella més jove i enèrgica, oberta i ex-
pansiva, incendiària, que practica sexe 
a tot drap i a mansalva, en solitari o en 
grup. Una visita que es preveu tensa 
dels segons –veïns de dalt– als primers 
és el detonant de la comèdia. Davant 
de la impúdica mirada de Laura i Salva, 
Anna i Juli emprenen una creixent i te-
rapèutica davallada als inferns en què 
surten a relluir tots els draps bruts. 

Un dels motius estrella d’Els veïns 
de dalt és, naturalment, el sexe. N’hi 
ha per donar i per vendre. Se’n parla 
amb una desimboltura que faria les 
delícies del Pitarra de Don Jaume el 
Conqueridor. Woody Allen, expert con-
sumat, ja va assegurar que el sexe era 
una de les dues coses més importants 
a la vida. I així li ha anat. Al marge de 
la gosadia retòrica, la comèdia de Gay 

no aconsegueix capgirar els tòpics, tant 
sobre el sexe com sobre la parella, 
sinó més aviat tendeix a reafirmar-los. 
La desinhibició amb què s’aborden les 
relacions sexuals no suposa, fet i fet, 
cap apoteosi de la llibertat sexual.

És interessant, certament, l’intent 
de Gay de tractar amb molt d’humor 
sobre les patologies de parella de la 
classe mitjana urbana, progressista i 
postmoderna. Un aspecte que ja trobà-
vem, amb més estil i experimentació, a 
Vides de tants, d’Albert Mestres, o a El 
ball dels llenguados, de Manuel Molins, 
posem per cas. El problema és que la 
sàtira dels estereotips de les relacions 
de parella, els rols de gènere i les 
noves dèries (consumisme, autoajuda, 
etc.) que comença amb bon tremp es 
desinfla a mesura que avança l’acció. 
No s’hi aprofundeix, ni s’hi busquen les 
arestes, ni tampoc hi ha una lectura 
subliminal, irònica, feta amb malícia, 
que redimensioni la comèdia. La con-
traposició de dos models de parella tan 
marcats, efectiva en termes còmics, 
ho porta tot a la caricatura amable i 
al terreny massa còmode dels llocs 
comuns.

Tot i venir del món del cinema, Gay 
ha optat en aquesta primera incursió 
en el teatre per una dramatúrgia molt 
convencional, poc ambiciosa. El seu 

text manté la triple unitat (espai, temps 
i acció) i confia del tot en els diàlegs 
espurnejants i la interpretació dels 
actors. No hi manca una certa habilitat 
a entrellaçar gags, esquetxos i jocs de 
paraules. Però s’hi nota la intenció, no 
gens dissimulada, de buscar la rialla 
fàcil de l’espectador amb l’encadena-
ment de sarcasmes –que Arquillué sap 
etzibar amb una convincent murrieria– i 
de mecanismes còmics d’allò més 
simples i abusius, a l’estil del pitjor 
Joan Capri (com l’ús del castellà i dels 
castellanismes). 

El muntatge que ha dirigit el mateix 
Gay aposta per una frontalitat molt 
teatral i, en un exercici de tabula rasa 
professional, per deixar als actors tot 
el pes de l’obra. Tret d’alguns protomo-
nòlegs i alguns moviments més corals, 
la direcció és tènue, sense subtilitats. 
Malgrat que flueixi bé, malgrat que sigui 
interpretada amb enèrgica resolució, la 
comèdia és prima, plana, superficial. 
D’una deliberada comercialitat. De se-
gur que, comptat i debatut, durà molt 
de públic al Romea. Un públic de middle 
class urbana que se sentirà reconegut 
i reconfortat amb les picabaralles de 
parella que veu a l’escenari. Un públic 
disposat a entomar el guant de la com-
plicitat, a passar una bona estona i a 
no encaparrar-s’hi gaire. 
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Un moment d’Els veïns de dalt, de Cesc Gay, al Romea.
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