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Beckett ja confinava personatges  
i augurava la fi del món 

predit la pandèmia global i la crisi 
climàtica. 

Veure com ressona Beckett ara 
que estem immersos en aquesta do-
ble crisi és un dels al·licients del 
muntatge. L’altre, la retrobada dels 
actors Jordi Bosch i Jordi Boixade-
ras, que feia cinc anys que no trepit-
java un escenari, des de Victòria al 
TNC. “M’he dedicat a altres coses. 
També hi havia una generació que 
demanava pas i penso que la gent ha 
de tenir oportunitats. He viatjat, he 
fet de locutor, tinc un estudi de gra-
vació a casa”, explica Boixaderas. 
Els dos actors han coincidit en di-
versos muntatges i també amb Ser-
gi Belbel (La Bête, El crèdit) però en 
aquest cas, a més, són els artífexs de 
la proposta. Els dos Jordis van in-
terpretar aquests personatges el 
2005 sota la direcció de Rosa No-
vell, en un muntatge que només va 
fer cinc funcions. Tots dos es van 
quedar amb ganes de més i va ser 
Bosch qui va anar a buscar Belbel 
per recuperar Final de partida. 

L’adaptació vol ser fidel al Bec-
kett autor però també al Beckett di-
rector. Després de rebre el Nobel el 
1969 i que les seves obres es repre-

sentessin arreu del món en versions 
que en remarcaven la foscor, el sim-
bolisme i l’absurd, Beckett va dirigir 
el 1979 a Berlín les seves versions de 
Tot esperant Godot i Final de parti-
da, la seva obra preferida. Van ser 
posades en escena més lluminoses, 
àgils i que es permetien treure l’hu-
mor negre que hi ha al text. Aquest 
és el to que han buscat Belbel i com-
panyia, que fins i tot han seguit al 
peu de la lletra les notes del muntat-
ge que va deixar escrites Beckett. 
“No hem forçat l’humor, però no 
l’hem esquivat. Per a mi la mesu-
ra justa és no saber de què rius o 
pensar «Mare de Déu de què ric!»” 

Els personatges dels vells Nagg i 
Nell (Jordi Banacolocha i Margarida 
Minguillón), que Beckett fica dins de 
les escombraries –aquí dos conteni-
dors, en versió segle XXI–, fan pen-
sar en “què en fem dels nostres vells, 
com els aparquem i com la societat 
rebutja la vellesa”, exposa Belbel. El 
muntatge no fa gags pandèmics ni re-
ferències al present perquè “el públic 
ja és prou intel·ligent per fer el tràn-
sit –diu el director–. Però ressona di-
ferent en un món que pel que sembla 
està en vies d’extinció”.e

Jordi Boixaderas i Jordi Bosch a Final de partida, de Beckett, dirigida per Sergi Belbel. DAVID RUANO

Jordi Boixaderas torna al teatre amb ‘Final de partida’

Hi ha una frase molt il·lustrativa 
que diu el director Sergi Belbel: “Els 
clàssics sembla que caminin”. Un 
clàssic té l’habilitat de guanyar nous 
significats a mesura que el món can-
via, de manera que sempre és vi-
gent, sempre està de moda. És la 
sensació que tenia Belbel quan tra-
duïa Final de partida per a una no-
va posada en escena, que s’estrena-
rà aquest cap de setmana al festival 
Temporada Alta (dies 3 i 4) i a partir 
del 9 de març farà estada al Teatre 
Romea. Estàvem en ple confina-
ment i la situació d’aquells quatre 
personatges aïllats mentre a fora la 
civilització s’ha extingit s’assembla-
va força a la realitat. “Vaig traduir 
amb una atmosfera molt pròxima a 
la vivència dels personatges, va ser 
una coincidència que et fa descobrir 
el poder precursor del geni. És com 
si hagués tingut un atac de lucide-
sa”, diu Belbel. Si el 1957 Beckett es-
tava influït per la Segona Guerra 
Mundial i l’amenaça atòmica, sis dè-
cades després semblava que hagués 
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Ignatius Farray farà un espectacle d’humor 
al Palau Sant Jordi. CARLOS ÁLVAREZ / GETTY

El nou Festival  
In Risus portarà 70 
còmics a Barcelona

Barcelona tindrà l’any vinent un nou festival 
d’humor que reunirà una setantena d’humoris-
tes a la ciutat del 16 al 20 de març. Impulsat per 
la productora del Festival Cruïlla i MPC Mana-
gement, el Festival In Risus acollirà una trente-
na d’espectacles en una dotzena de teatres de 
la ciutat. “Serà el festival de comèdia més gran 
de tot l’Estat. Volem potenciar el riure i ser un 
referent també a Europa. L’objectiu és ser a les 
agendes de tothom que estigui vinculat al sec-
tor”, explica el director del Festival In Risus, Pau 
Gil. La iniciativa neix després que l’any passat el 
Festival Cruïlla impulsés una programació 
d’humor dins del Cruïlla XXS.  

Entre els noms destacats del festival hi ha Ig-
natius Farray, que portarà La vida moderna Li-
ve Show al Palau Sant Jordi. De moment, les en-
trades per a aquest espectacle estan bloqueja-
des a l’espera que Farray es recuperi d’un “pic 
d’ansietat” que ha patit aquests dies i que l’ha 
obligat a anul·lar temporalment la gira.  

El cartell del festival compta amb noms com 
Berto Romero, David Fernández, Ana Morga-
de, Valeria Rossi i Marc Sarrats. També hi par-
ticiparan el late night No te metas en política, els 
podcasts La ruina i Permitido equivocarse i la 
comèdia musical The Primitals. “Durant una 
setmana volem ser la ciutat del món amb més 
rialles per càpita”, diu el director. De moment, 
s’ha tancat la participació d’una dotzena de te-
atres de Barcelona com el Teatre i la Sala Apo-
lo, el Victòria, la Sala Barts, el Teatre del Raval 
–on Tomàs Fuentes programarà humoristes en 
català–, el Borràs, el Goya i el Palau Sant Jor-
di, però “els espais i la programació poden créi-
xer”. El festival és una iniciativa privada i té un 
pressupost inicial d’un milió d’euros.e

BARCELONA

N.J.L.

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


