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En el seu cin-
què especta-
cle, Fum, els
Teatre de
Guerrilla,

després d’Eeuuropa, han
tornat a un terreny que els
és més familiar, pel que fa
a format i concepte, més
proper al Som i serem i a El
directe. Tornen a ser tots
tres a l’escenari i, segons el
director i creador de la pe-
ça, Quim Masferrer, tenen
coses a dir: «No acostu-
mem a ser molt transcen-
dentals, tot surt de dins de
la nostra banda i teníem
ganes de dir la nostra res-
pecte a un tema en què
compartim preocupació,
com és la mediocritat de
part dels nostres polítics,
d’alguns polítics.» A partir
d’aquest punt, la presenta-
ció de Fum ja va tenir un
nou convidat, no pas de
cos present i de qui ni tan
sols es va pronunciar el
nom, però era indubtable
que va entrar a formar part
de la festa, especialment
quan Masferrer va explicar
que ja s’esperen que hi ha-
gi gent a qui «no li agradi
l’espectacle, i fins i tot que
n’hi hagi que se sentin al-
ludits», perquè ells parlen
dels «polítics dolents»,
dels que accepten respon-
sabilitats en un departa-
ment, «com per exemple
Cultura», sense entendre-
hi res. A la pregunta de si
hi ha alguna referència
concreta, Masferrer va
contestar: «No, però hi ha
picades d’ullet, i a Girona
pot ser un bon lloc perquè
aquestes picades d’ullet si-
guin més potents, es con-
verteixin en metrallassos i
fins i tot algun obús.» A
aquestes alçades la presèn-
cia de l’actual president de
la Diputació, Enric Vilert,
amb el qual el grup va
mantenir una agra polèmi-
ca en l’època en què aquest
era diputat de Cultura, ja
no era només un detall que
quedava únicament per a
llecs en la matèria. El di-
rector va rebaixar-ho una
mica tot seguit, explicant
que el text toca els temes
de forma molt genèrica i
que els personatges de
Fum «fan projectes, llan-

cen propòsits impossibles
de complir, en més camps
que no pas el de la política,
que n’és només un». Per
Masferrer, els personat-
ges, que estableixen un

prometedor joc amb con-
ceptes com ara «l’eròtica
del poder», no deixen de
ser «propers, pobrets, pa-
llassos que s’equivoquen i
que fan volar coloms».

Per explicar aquesta his-
tòria, Masferrer, que esta-
va acompanyat dels altres
dos membres de la compa-
nyia, Rafel Faxedas i Car-
les Xuriguera, explica que

apliquen el seu mètode:
«Parlem d’allò que hem
viscut i ho fem amb les
nostres armes, des de l’es-
cenari, a través de la nostra
manera de veure el teatre,

del nostre pallasso, que no
és l’acadèmic i que conti-
nua la línia del que vam
anomenar ‘teatre antropo-
lògic d’humor corrosiu’.»
Els tres personatges «xer-
ren, es consolen, llancen
propostes impossibles i
beuen. Hi ha fum, desga-
vell i propòsits estranys».
«Teatre de Guerrilla s’en-
senya –explica Masferrer–
i ensenya els seus perso-
natges; en cada muntatge
fem un pas més.» En
aquest cas, és l’element es-
cenogràfic el que és nou, ja
que en cap dels quatre es-
pectacles anteriors la com-
panyia havia utilitzat esce-
nografia.

En aquest espectacle
han recorregut a Guillem
Sánchez-Blanco i Albert
Mañé per tal que recreïn
l’interior d’un bar de poble
que és regentat per un dels
tres personatges. El fum és
un element amb què Guer-
rilla juga a fons, físicament
i conceptualment, i el seu
director manifesta que el
fum «defineix molt bé
l’espectacle», perquè tam-
bé hi ha «molts polítics que
venen fum.»

«Posem de manifest, amb les nostres
armes, la mediocritat d’alguns polítics»

Teatre de Guerrilla presenta avui a Temporada Alta una funció doble de l’espectacle «Fum» al Teatre Municipal de Girona

● Jordi Casanovas, director de la
companyia barcelonina Flyhard,
resident d’El Canal, presenta dos
muntatges en aquesta edició de
Temporada Alta. El primer arriba
avui (21h) al Teatre de Salt i és La
ruïna. El segon serà l’estrena de
Lena Woyceck, la primera quinze-
na de novembre, a La Planeta. Pel
que fa a La ruïna, es tracta, una ve-
gada més, d’un muntatge amb sor-
presa, de manera que no és aconse-
llable furgar massa en l’argument.
El muntatge parteix de la crítica si-
tuació econòmica d’una parella jo-
ve, que l’autor situa en un context
de crisi econòmica generalitzada.
Respecte a això, Casanovas expli-
ca que hi ha un component de ca-
sualitat pel que fa a la coincidència
amb la realitat, ja que «fa vuit me-
sos» que tenia al cap l’obra. L’au-
tor i director explica que la història
parla dels mileuristes que voregen
la ruïna, de gent que ronda la tren-

● Tres pobres diables conversant, asse-
guts a la taula d’una tasca, la trinxera, da-
vant d’una ampolla de vi, i desgranant els
seus somnis, que aniran pujant de to a me-

Els membres de la companyia selvatana Teatre de Guerrilla, en escena, a Fum. / VICENÇ PRATS

● La ballarina i coreògra-
fa Núria Legarda estrena
avui (22h) a La Planeta La
cena, una peça en què ella
és la directora i també co-
responsable de la drama-
túrgia, juntament amb el
figuerenc Carles Mallol.
La cena, que interpreten la
mateixa Legarda, Marta
Bayarri, el gironí Jordi Ri-
co, Juanjo Ruano i Neus
Suñé, amb la col·laboració
d’Andrés Herrera, és un
espectacle multidiscipli-
nari en què es troben diver-
sos llenguatges artístics
com ara la dansa, el text i
l’audiovisual. A La cena,
un sopar que es preveu
agradable acaba desper-
tant el més obscur, patètic i
pervers dels desitjos
ocults, de les frustracions
acumulades en els prota-
gonistes de l’àpat.
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tena o la supera de poc, i les situa-
cions angoixants que han de supe-
rar tot sovint. Aleshores, explica
Casanovas, la situació, que és dra-
màtica, fa un gir totalment inespe-
rat degut a un fet relacionat amb la
casa, de manera que la situació,
que és dura, es capgira i les dificul-
tats passen a un segon terme. Per a
l’autor aquest és un intent de «tro-
bar un costat positiu a la situació».

El jove autor (Vilafranca del Pe-
nedès, 1978) explica que el seu ob-
jectiu és «enganxar tota mena de
públic», no només el jove o el
d’una determinada generació, tot i
que el tipus de teatre que fa té un
seguit de característiques que el
projecten cap a un tipus de públic
concret. En això té molt a veure
l’existència en els seus textos, tot
sovint, de plantejaments un punt
utòpics. Casanovas experimenta
amb les estructures teatrals, explo-
ra els límits de les normes i les con-

sura que l’ampolla es vagi buidant. «Els
seus somnis són les nostres misèries»;
aquesta és la frase promocional del darrer
espectacle de Teatre de Guerrilla, Fum,
que es va estrenar el 4 de juliol i que arriba

avui, en doble funció (18h i 21h) al Teatre
Municipal de Girona. El director de la pe-
ça, Quim Masferrer, anuncia que els tres
tenen somnis de diversos tipus i que un
dels aspectes que s’hi toquen és la políti-

vencions, i és conscient que corre
el risc que això acabi desequili-
brant els seus espectacles: «El tea-
tre té tot un seguit d’eines molt
concretes, que potser semblen po-
ques, però que explotades al mà-
xim poden ser molt potents i ator-
gar credibilitat a allò que s’està
fent. És clar que es poden explicar
les coses de manera més ortodoxa,
però tinc la sensació que això ja es-
tà fet i tenim l’obligació de jugar al
límit, cosa que ens porta a visitar
llocs perillosos, ho sé».

Casanovas té en aquest muntat-
ge els actors habituals de Flyhard i
d’altres que s’avenen al projecte i a
la peculiar manera de treballar de
la companyia, és a dir, construint la
peça a mesura que es va assajant.
El repartiment el formen Roser
Blanch, Clara Cols, Borja Espino-
sa, Mireia Fernández, Pablo Lam-
mers, Sergi Matamala i Alícia
Puertas.

ca: «Posem de manifest, amb les nostres
armes, la mediocritat d’alguns polítics.»
La picabaralla amb l’actual president de
la Diputació de Girona, Enric Vilert, va
planar durant tota la presentació.

Optimisme en temps de crisi

Desitjos ocults
i frustracions a
l’hora de sopar


