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TEATRE // COMIAT

La companyia Ínfima la Puça diu adéu després de 25 anys

R. P.

Després de 25 anys dalt dels escenaris, Òscar Rodríguez i Joan Busquets, els integrants de la
companyia Ínfima la Puça, van penjar ahir a la nit els nassos vermells. El duo còmic, que ja havia
representat A-2 dilluns i Els cavallers del nas vermell dimarts, va tancar definitivament la "paradeta" al
SAT! amb Un cas com un cabàs, l'obra amb què van superar les 2.000 funcions i el milió d'espectadors.
"Tot això que hi hem guanyat", afirmen els actors, que continuaran, amb tot, treballant junts en la
gestió de Puça Espectacles i del SAT!, sala que programen des que va obrir les portes. "Hem decidit
deixar-ho perquè el discurs que podíem oferir junts no aportaria gaire", assegura Rodríguez, que
creu que ara explotaran nous territoris separadament. En el seu cas, ja té un parell de projectes en ment
i s'està plantejant fer el pas a la direcció amb una obra dramàtica.
Moltes coses han canviat en aquest quart de segle, començant pels espectacles d'aquests clowns
autodidactes, que han evolucionat des dels gags inicials amb què es van guanyar gran popularitat als
espais de TVE Picapuça i Puçastoc, fins a adoptar formes narratives més complexes que els van portar
al teatre de pallassos. Una transformació en què, com reconeix Rodríguez, ha estat clau la direcció de
l'exjoglar Jordi Purtí.
El públic, a qui tant agraeixen la confiança que els ha demostrat, també ha canviat notablement en
aquest temps: "Els nens d'ara són molt diferents", reconeix el còmic, que creu que, per connectar-hi,
és vital "adaptar-se als nous codis de llenguatge".
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