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–La Cibeles aquest any s’ha tenyit de 
blaugrana. ¿Els ha fet gràcia?
–Cansado (Javier Pozuelo), el més 
baixet de tots dos, madridista de pro: 
que cabrons que sou, mira que anar 
a la Cibeles per celebrar la Cham-
pions... S’ha de ser kamikaze. Com 
que tinc un alt sentit de justícia hau-
ria desitjat que la final tingués una 
pròrroga eterna. Però a fets consu-
mats, me n’alegro pel Barça. 
–Faemino (Carlos Arroyo): Celebrar-
ho a la Cibeles està bé però és escàs, 
hauria d’haver sigut una festa enca-
ra més sonada. No sé com no va venir 
una grua a treure el monument per 
fer una macrocelebració.

–Repeteixen amb Son dos.
–C: Ens el demanen molt però al se-
tembre estrenarem xou. 

A partir de demà fins
al 14 de juny, última 
oportunitat per veure 
aquests cracs amb 
Son dos, al Borràs.

–F: Hem assolit estatus de franctira-
dor. No queda res de l’espectacle ori-
ginal que vam escriure, es va meta-
morfosant. Improvisem i destros-
sem el que està fet. Estem en aquest 
quadrant. Som com la Fura vaja, pe-
rò sense donar cops.

–¿Humor i crisi són compatibles?
–C: Qualsevol moment és bo per al 
sexe i l’humor. Per alguna cosa són 
el que més es busca a internet. L’hu-
mor funciona sempre però amb la 
crisi la gent està angoixada i qualse-
vol cosa que entretingui és glòria.
–F: Riure és molt saludable. No obli-
dem que no hi ha humor sense au-
tocrítica i això és balsàmic i saluda-
ble.

–Si la risoteràpia funciona viuran 
més anys que ningú.
–C: Per desgràcia els companys van 
morint: Tip y Coll, Eugenio, Rubi-
anes... El temps passa inexorable, 
però rient vius millor, sens dubte. 
T’inundes d’endorfines.
–F: La risoteràpia s’ha posat de mo-
da i si la gent paga per riure per res, 
doncs noia, nosaltres sortim barats. 
Al nostre xou la riallada li surt a 20 

cèntims, ho hem calculat. I no apuja-
rem els preus. Som austers.

–¿Recomanen l’humor com a eina 
educativa?
–C: L’humor està molt buscat però 
a la vegada no té prestigi, se li ne-
ga la part intel·lectual i creativa. En 
una tertúlia de ràdio de política bus-
quen paios seriosos i saberuts que 
es maten per fer un acudit. No obs-
tant, un humorista no està ben vist 
en aquests programes. L’humor dó-
na diners però no prestigi.
–F: No veig l’humor com una assig-
natura però sí que reivindicaria que 
el mestre tingués dots de pallasso. 
Diuen que l’espanyol té sentit de 
l’humor però no és del tot cert, per-
què és pudorós. El primer en l’hu-
mor és riure’s d’un mateix, al cap i a 
la fi, tots anem en el mateix vaixell. 
És un absurd.

–¿Per viure de l’humor s’ha de néixer 
amb una tara especial?
–C: Tothom que es posa davant del 
públic té alguna mena de tara. ¿A 
què ve aquesta necessitat de mos-
trar-te? Sortir a escena és una catar-
si. Vols que la gent t’admiri i t’esti-
mi, encara que sigui de forma in-
conscient, com va dir Freud. 
–F: Per pujar a l’escenari sí, però per 
fer humor, no. Però no és una tara 
perillosa. 

–Torna Eugenio. Bé, un actor que el 
clona. ¿Ho aproven?
–C: Em sembla necrofília. Una altra 
cosa és Buenafuente, que l’imita pe-
rò no li usurpa la personalitat. 
–F: ¡El que fa la ciència! Poden treure 
un clon d’una ungla, d’una excres-
cència. És increïble però dubto que 
la ciència arribi a assolir la qualitat 
de l’Eugenio que vam conèixer. De 
totes maneres, l’original és a YouTu-
be. Serà la seva gran competència. 
Aquesta història em sembla una mi-
ca trista. Si fos un imitador de Bela 
Lugosi, ¿dormiria en un taüt? Quin 
perill, compte amb aquell noi que 
l’interpreta, acabarà malament. Tot 
i que, pensant-ho bé, si trobo algú 
que em substitueixi i em passa un 
20%, em faig mànager. 

–¿Tornaran a la tele?
–C: L’últim que vam fer a la tele va 
ser fa 10 anys. La tele no ens mola. 
Preferim el contacte directe amb el 
públic. Jo treballo pel meu compte 
a la Ser i a Digital Plus. Faemino és 
més reconcentrat. És clar, no té fills, 
i jo tres. 
–F: En teatres ens divertim, però  
aquell ritme de la televisió és impos-
sible. A més, a la tele t’exigeixen co-
ses. Fan que et preocupis de la com-
petència. ¿Per què? Si el nostre uni-
vers és incompatible amb altres. En 
fi, que vius amb l’ai al cor i arriba 
una edat que dius: s’ha acabat. Ara 
com ara, ens veiem al teatre. H
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«Som com la Fura, però 
sense donar cops»

MAYTE ROYO

«En el nostre         
xou la riallada       
surt a 20 cèntims. 
I no apujarem           
els preus»

Les circumstàncies de la mort de 
l’actor David Carradine no aca-
ben d’aclarir-se. Per un costat, la 
policia de Bangkok anunciava 
oficialment que l’autòpsia enca-
ra trigarà tres setmanes a la vega-
da que filtrava que la causa més 
probable és un accident durant 
una pràctica d’asfíxia amb objec-
tiu sexual, a l’haver trobat el ca-
dàver en una habitació tancada 
per dins, amb una corda subjec-
tada en un penjador i lligada al 
coll i als genitals. Per l’altre, la fa-
mília va reclamar ahir una inves-
tigació de l’FBI al donar crèdit a 
altres informacions sense origen 
clar que afirmaven que les mans 
de Carradine també estaven lliga-

des. I a més a més, una despitada 
ex ha aparegut en la història per 
llançar tota mena d’ombres so-
bre la vida sexual de l’actor que 
va ser recuperat per Quentin Ta-
rantino a Kill Bill. 
 Sospitosament, la web espe-
cialitzada en escàndols judici-
als The Smoking Gun va filtrar di-
versos fragments de la demanda 
de divorci de Miranda Anderson, 
la més recent de les exdones de 
David Carradine, que la interes-
sada ahir no va desmentir però 
tampoc va precisar.
 L’ex va al·legar fa sis anys da-
vant un tribunal de Los Angeles 
(a més de moltes altres misèries 
sobre agressions, llançament de 
pomes i papereres, tocaments 
en públic, destrosses de mobili-
ari i deutes mutus) que «el man-
teniment d’una conducta sexu-
al aberrant, desviada i potenci-
alment letal» i la negativa d’ella 
a participar «en aquest tipus de 
conducta» va ser la causa imme-
diata de la seva ruptura. Segons la 
declaració de la dona contra Car-
radine, aquest mantenia «una re-
lació incestuosa amb un membre 
pròxim de la família» i es va negar 
a participar en la teràpia «que l’al-
tra persona va necessitar». H
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La família 
de Carradine 
reclama que 
l’Fbi aclareixi 
la seva mort
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L’última exdona 
de l’actor el va 
acusar de conductes 
«letals» i «aberrants»


