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TEATRE I ESTRENA

Ferran Rañé interpreta al TNC el clown català que va actuar a Berlín durant el nazisme

‘Uuuuh!’ il.lumina el costat
fosc de Charlie Rivel
c

ROGER PASCUAL
BARCELONA
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Mentre el Tercer Reich es
llançava a la guerra total,

10.000 alemanys distreien les seves
penes diàriament amb els números
de Charlie Rivel. Entre el 1942 i el
1944, el pallasso de Cubelles, adorat
per la jerarquia nazi, oferia tres fun-
cions diàries en el desaparegut tea-
tre Scala de Berlín. Partint d’aquest
fet històric, Gerard Vàzquez va deci-
dir construir Uuuuh!, obra en què el
dramaturg reflexiona sobre la rela-
ció entre l’artista i el poder. Sota la
direcció de Joan Font, Ferran Rañé
donarà vida al català universal a par-
tir de dijous i fins al 4 de desembre a
la Sala Tallers del TNC.

«Un pallasso situat davant d’una
cosa tan prosaica com un règim
dictatorial en un entorn bèl.lic és
una situació molt potent», valora
l’autor. Tan potent que el director
del TNC, Sergi Belbel, no va dubtar a
incloure el muntatge en la tercera
entrega del Projecte T6. Per dirigir-lo
va elegir Font, fundador de Come-
diants i admirador confés del clown,
que es va sentir atret per l’obra per
ser, per un costat, «una faula fantàs-
tica», i per un altre, «un text que
combina acció i reflexió».

q PERSONATGE POLIÈDRIC
«Interpretar Charlie Rivel era un
repte enorme», assevera Rañé que,
per compondre el personatge, ha de-
cidit aparcar els «exercicis d’ar-
queologia» per deixar-se impregnar
de «l’essència d’un home tan po-

lièdric». L’exjoglar va aprofitar per
destacar l’oportunitat que suposa in-
tegrar el dramaturg en el procés de
creació: «Això és una cosa que la
gent que tenim un llarg historial de
creació col.lectiva sempre hem so-
miat».

L’obra, que es va estrenar el dia
22 passat en el marc del Festival
Temporada Alta, fabula sobre
l’encàrrec que rep Rivel de partici-
par en els fastos de l’aniversari
d’Adolf Hitler. El pallasso, sempre se-
gons Vàzquez, accepta la proposta
de mala gana, i té com a companys
de viatge Krauss (Pep Molina), un
membre de la Gestapo amb vocació
artística, i Witzi (Jordi Martínez), un
còmic jueu. Després de la deportació
d’aquest últim, Golo (Jordi Rico), un
pallasso compromès i enigmàtic,
passa a ocupar el seu lloc. «Sota una
pressió brutal, Rivel vol tancar-se
en una bombolla que, a poc a poc,
la realitat va esquerdant», relata
Font.

Aquest muntatge intenta il.lumi-
nar un dels períodes més sinistres
de la vida de Rivel. Després d’aban-
donar Berlín en un tren de mercade-
ries el 1944, el clown es va instal.lar
amb el seu clan familiar a Suècia.
Profundament afectat per haver
contribuït a greixar un règim de ter-
ror, va estar un lustre sense actuar
perquè no es veia amb ànim per fer
riure. I és que, com assenyala Rañé,
«a vegades pequem de ceguesa da-
vant de determinats fets, però arri-
ba un punt que no tens més remei
que acceptar la realitat i veure el
que tens davant».<33 Ferran Rañé, caracteritzat com a Charlie Rivel, dijous passat al TNC.

DAVID RUANO

El bufó davant
dels poderosos
CHARLIE RIVEL

Una trista interjecció de llop, una
llarga samarreta, la cadira i la
guitarra són els atributs amb què
Charlie Rivel, que va ser
anomenat el millor pallasso del
món, ha arribat fins avui. La
imatge va quedar fixada –i al

mateix temps desvirtuada– pel
franquisme que li va donar
ressonància i va utilitzar a plena
conveniència. Lluny de la seva
època daurada, la televisió en blanc
i negre va encunyar aquesta figura
entre melancòlica i poètica, a la
qual s’havia de posar ganes per
trobar-li la gràcia.

Rivel, nom artístic de Josep
Andreu, català nascut a Cubelles
--«en un estable», li agradava dir
amb estudiada exageració– va ser
el fill gran d’un fuster de Sants,
Pere Andreu, que va abandonar
l’ofici als 15 anys per crear una

dinastia que encara avui segueix
donant guerra. Josep i els seus
germans –van ser sis en total– van
aconseguir fer-se un lloc entre les
primeres figures del circ quan
aquest encara tenia les constants
vitals en forma. Als tres anys (el
1899) va debutar en el seu primer
número còmic en el qual imitava un
forçut i 20 anys més tard es produïa
aquella llegendària anècdota en la
qual un estupefacte Charlie Chaplin
li va deixar anar: «¿M’imita vostè o
sóc jo qui l’imita a vostè?».

L’esclat de la segona guerra
mundial va coincidir amb la trobada

de Rivel i la seva verdadera
personalitat (samarreta, cadira i
guitarra). Va ser llavors quan va
quedar atrapat durant dos anys
a l’Alemanya nazi, obligat a
complir els contractes firmats;
situat per primera vegada en
aquella complicada situació en
què un artista ha de decidir si es
presta, o no, a ser el bufó del
poder.

Va tornar a Barcelona per la
Mercè del 1954 com a figura de
cartell del Circ Price convertit ja
en el Charlie Rivel udolador que
tots recordem. E. HEVIA
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