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Les Luthiers de sempre

Marta Monedero
BARCELONA

Com Marcel Marceau, Les Luthiers tenen un sentit de l'humor que traspassa fronteres, tot i que,
en lloc d'emprar el silenci, les seves millors armes són la paraula i la música, que treuen dels
instruments que ells mateixos construeixen.

Instruments informals com ara un desafinadutxes, un escalfador sorollós, serres que esdevenen
violoncels o ampolles de vidre per a la percussió. Qualsevol estri remodelat serveix per als espectacles
d'aquest quintet de filiació argentina, però l'ús que se'n fa té ben poc a veure amb la funció per a la qual
s'havia ideat originàriament. Una renovació que s'escampa al contingut dels vint-i-tres espectacles que
la companyia rara avis -ells mateixos admeten que no tenen competència- ha creat en trenta-set anys
de professió.
Les Luthiers només abasten tota la seva dimensió en directe, als teatres, jugant amb l'idioma i "fent que
l'humor sigui internacional, que no calgui traduir-lo", comenta Carlos López, un dels cinc luthiers que,
després de tant de temps junts, l'únic problema que tenen entre ells és que "la música no és l'art de
combinar els sons sinó l'art de combinar els horaris".
Si bé és cert que quan van venir per últim cop a Barcelona, fa dos anys al Tívoli amb Bromato de
armonio, semblava que escoraven la seva proposta cap al teatre de text, amb Todo por que rías la
companyia recupera la fórmula de combinar música, gags, paròdia i sàtira. "No ens proposem
transmetre les nostres idees sinó fer humor de qualitat", apunta Jorge Maronna, una missió que se'ls fa
complexa "en aquesta societat amb bombes", afegeix López, però és justament en situacions com les
actuals que Les Luthiers entenen que, tot i "el dol", l'art de fer riure és una d'aquelles virtuts que no
tenen preu.

'Todo por que rías'
Barcelona Teatre Musical
Fins al 28 3

AVUI / Les Luthiers no abandonen el seu to despentinat, tot i els 37 anys de carrera.


	Les Luthiers de sempre
	
	Marta Monedero�BARCELONA

	Com Marcel Marceau, Les Luthiers tenen un sentit 
	'Todo por que rías' �Barcelona Teatre Musical�F�


