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TRAGICOMÈDIA

MALS TEMPS CHARLIE RIVEL, PROTAGONISTA A L’ALEMANYANAZI.

DAVID RUANO

El pallasso davant
de l’horror nazi
GUILLEM CLUA
gclua@elperiodico.com

L
e s due s obre s que
aquest cap de setmana
estan al TNC tenen un
punt en comú: l’holo-
caust nazi. Salaman-

dra, de Benet i Jornet, explora
aquell passat tenebrós des del
present i a un ambiciós nivell
global. A la sala Tallers, Uuuuh!
de Gerard Vázquez, fa el contra-
ri: situa l’acció en el passat per
reflexionar sobre el present, so-
bre la universalitat de les guer-
res i sobre el paper de la in-
nocència en aquest context; con-
cretament, la del pallasso en-
frontat a l’horror.

Vázquez situa l’acció al Berlín
del 1944. En plena guerra, Char-
l ie Rivel (Ferran Rañé) rep
l’encàrrec d’actuar en una festa
d’aniversari de Hitler. Tres per-
sonatges envolten el pallasso:
Witzi (Jordi Martínez), el com-
pany d’escena de Rivel que té un
antecessor jueu; Krauss (Pep Mo-
lina), el comissari de la Gestapo
que trasllada l’encàrrec amb la
demanda de participar-hi com a
pallasso, la seva vocació frustra-

da; i Golo (Jordi Rico), un
enigmàtic personatge que
substitueix Witzi quan és de-
portat a un camp de concen-
tració. Un cinquè personat-
ge, Charlie 2 (Alfonso Blan-
co), hi apareix de mane-
ra onírica i metafòri-
ca com un Rivel nen.

E n e l p r ò l e g d e
l’edició del text, Sergi
Belbel assegura que
Vázquez construeix
amb Uuuuh! un dels
s e u s t e x t o s e m -
blemàtics. «M’atrevi-
ria a afirmar que és el
més brillant, arriscat,
profund i innovador
de tots els que ha es-
crit». Ferran Rañé, per
la seva part, encarna Charlie Ri-
vel en una complexa interpreta-
ció que estarà entre les més re-
cordades d’aquesta temporada.

En el seu personatge es con-
centren els conflictes que sugge-
reix el text. Segons Vázquez, «el
fort contrast entre la figura can-
dorosa del clown i l’ambient de
barbàrie del règim nazi ofereix a
l’escenari una manera molt po-
tent i emotiva de reflexionar so-

bre la condició i la
postura de l’artista
davant de les realitats
més paoroses que
l’ésser humà és capaç
de produir».

L’ambient circense que envol-
ta l’espectacle ha convertit
Uuuuh! en una proposta ideal
per a Joan Font, l’ànima de Co-
mediants, que es llança a dirigir
una obra de text al marge de la
seva companyia. El muntatge
destil.la elements reconeixibles
de l’univers creatiu de Font, que
converteixen la proposta del
projecte T6 en una cita inexcu-
sable.

21.00 hores (dt. a ds.); 18.00 (dg.).LOCAL TNC (Sala Tallers) DATES: Fins al 4 de desembre PREU: 16y

‘Uuuuh!’ situa Charlie Rivel en una festa de Hitler

Ferran Rañé
encarna el
‘clown’ i
Joan Font
dirigeix el
muntatge

BON PROFIT
JAUME DE PROVENÇA
Cocina de alta calidad.
Celebramos el 25 aniversario con un ver-
mut de los años setenta.
Parking gratuito enfrente. 
Cerrado domingos noche y lunes. 
9 93 430 00 29. Provença, 88 (Jto.
Calabria) www.jaumeprovenza.com

Per a anuncis 
en aquesta secció:

9 93 484 82 17

SUSHI ITTO
Menjar japonès

Tasta les nostres especialitats (rotllos
especials de sushi). Tenim servei de
menjar a domicili (acceptem pagaments
amb targeta de crèdit) i per emportar-
se. Londres, 103. Eixample esquerre.
T. 93 241 21 33. Obert cada dia. 
www.sushi-itto.com

Carns i menús vegetarians. De diumenge a
dijous 12-16 i 19.30-24 h. Divendres i dissabtes,
12-17 i 19.30-1 h. Bailèn, 61 cant. Diputació.
Tel. 93 244 05 76. Metro: Girona L.4 / Tetuan L.2

RANI
INDIAN RESTAURANT
NATURAL I GRAELLA

LA TABERNA DE 
LESSEPS
Pernil ibèric i les millors
carns a la brasa de carbó
d’alzina. Especialitat en
bistec tàrtar i filet.

Pàrquing gratuït a Torrent de l’Olla.
C. Septimània, 23. Prop metro Lesseps.
Tel. 93 218 42 15 / 93 415 04 36

BRASERIA
CAÑOTA
Cuina gallega i de
mercat

Els guisats de l’àvia. Productes de Galícia.
Cuina ininterrompuda de 9.00 matí a 1.00
matinada. Terrassa d’estiu
C/ Lleida, 7 - 08004 Barcelona
Tel. 93 325 91 71

EL CAFÈ D’EN VÍCTOR
Restaurant-braseria
Menú migdia 8 €. Menú
degustació 15 € (només nits).
Menús per a grups i empreses
a partir de 15 €.

C/ Tapineria, 12 (prop catedral) - Barcelona.
Reserves 93 310 28 72. Cuina oberta de 12 h
a 00 h ininterromp. www.elcafedenvictor.com

ASADOR
DONOSTI
Cuina Basca
Peix a la 
donostiarra, bona
sidra i, sens dubte,

la millor mitjana de vedella de Barcelona.
Rosselló, 365. Barcelona
Tel. 93 207 74 87 (reserves) / 93 459 40 25


