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'SERENATA ARGENTINA', rialles i compromís 

• El showman argentí carrega contra tot amb ironia i mordacitat

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

ACTOR: Enrique Pinti
TEATRE: Principal
ESTRENA: 14 d'abril

Nova oportunitat per veure l'actor argentí Enrique Pinti, que l'any passat va provocar un enrenou al
Teatre Tívoli, en la seva presentació a Barcelona. Ara, aquest excepcional showman de 64 anys planta
la seva Serenata argentina a l'escenari del Teatre Principal, on continuarà fins al pròxim dia 25.
Pinti és un fenomen social de grans dimensions a Buenos Aires, on fa més de 10 anys el vaig veure
representant Salsa criolla, una obra que interpretava de manera ininterrompuda des del 1985.
L'espectacle d'ara recull bona part d'aquella i altres històries menys directament relacionades amb
l'actualitat del seu país, però conserva perfectament la capacitat d'enardir els diferents públics, de ser
mordaç, irònic i compromès des de la mateixa comicitat. Pinti estableix una relació directa amb
l'espectador, al qual a la primera part d'aquesta serenata parla, des d'una posició crítica, de la
informàtica, el telèfon mòbil i la cirurgia estètica, entre altres temes.

La segona part de l'espectacle del Teatre Principal mostra el Pinti més compromès i llegendari, el Pinti
que denuncia la pobresa del seu país, la situació dels nens que no tenen sostre i dels desemparats, que
parla de les dictadures i també de la tortura. Crida a l'escenari i es carrega de raó; i d'una manera
natural omple de riallades la platea, encara que es tracti d'un riure que se't glaça molt aviat.
Segurament més d'un veurà en l'actuació d'Enrique Pinti trets definitoris d'actors com Pepe Rubianes i
fins i tot Moncho Borrajo, però en el showman argentí hi ha una originalitat molt acusada i un discurs
de clara agitació social, radical, que ell desenvolupa de manera directa i enèrgica. Veure l'actuació
d'Enrique Pinti sempre serà una cosa saludable.

Enrique Pinti
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