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Més que una presentació de l’espec-
tacle va semblar una funció prèvia. 
Tampoc va ser una sorpresa. Amb 
Toni Albà i Fermí Fernández –o Fer-
nandes de nom artístic– pel mig,  
qualsevol esperança de serietat re-
sulta pura quimera. Tots dos són 
l’ànima d’El Messies, una particular 
«conferència dramatitzada» al vol-
tant del naixement de Jesús, final 
d’un recorregut que s’inicia expli-
cant, a la seva manera, com es van 
conèixer Maria i Josep.
 Estrenada al gener al Teatre Bar-
trina de Reus, es presentarà demà 
a La Villarroel, on es podrà veure 
durant tres setmanes. El Messies és 
una comèdia al més pur estil Monty 
Python de l’actor, guionista i dra-
maturg anglès Patrick Barlow. En 
mans d’Albà i Fernandes, i amb la 
dirección de Roger Peña, ha patit 
un lífting inspirat llunyanament 

en Els pastorets, encara que no es fa-
cin gags d’aquesta peça tradicional 
catalana. Albà no es va tallar ahir 
gens al recordar que tots els actors 
catalans han fet alguna vegada als 
seus inicis Els pastorets o La passió. «Ex-
cepte Flotats, que no els va fer i així 
li ha anat». I no en va donar més de-
talls.

Una soprano de suport

Els protagonistes d’aquest pèplum, 
com també es van referir a El Messies, 
representen sis o set personatges ca-
dascun en un exercici transformis-
ta a partir de petits canvis d’imatge 
amb un vel, un bastó o un turbant. 
Aquests papers van des de sant Josep 
i la Verge Maria, lògicament, fins a 
l’arcàngel sant Gabriel, Herodes, 
Déu, els Reis Mags, els romans... El 
contrapunt liricoseriós el posarà la 
veu «divina», va dir Fernandes, de la  
soprano Elena Roche, interpretant 

Toni Albà i Fermí Fernandes reinterpreten amb 
humor desenfrenat el naixement de Jesús

‘El Messies’ estil 
Monty Python

33 Parella 8 Albà, com la Verge Maria, i Fernandes, com a sant Josep. 
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peces de Haendel, com la que dóna 
nom a l’espectacle.
 Albà, Fernandes i Peña van insis-
tir en el fet que no volen donar una 
visió «irreverent» del cristianisme, 
sinó un enfocament diferent, un joc, 
que persegueix la riallada. «L’advo-
cat de la família, o sigui el papa Rat-
zinger, ens ha dit que endavant. I a 
més a Ratzinger el tinc per la mà», va 
comentar Albà, que imita el pontí-
fex a Polònia a TV-3.

 Les possibles queixes per irre-
verents van donar molt de joc. «Els 
que ens vulguin criticar primer 
que vinguin, que paguin l’entra-
da i després que s’ofenguin, i que 
es manifestin pels carrers de l’Ei-
xample. Però no abans de venir a 
veure l’espectacle», va apuntar Fer-
nandes. El director també va donar 
el seu punt de vista. «És com si algú 
s’ofèn amb La vida de Brian. S’ha de 
ser molt carca». H

temsí

Guardans diu que no 
se subvencionarà el 
doblatge al català
CINE 3 El director general de l’Ins-
titut de la Cinematografia i de les 
Arts Audiovisuals (ICAA), Ignasi 
Guardans, va asseverar categòrica-
ment, ahir a Sitges, que des de l’Es-
tat no s’estimularà el doblatge de 
pel·lícules, aspecte previst en la fu-
tura llei catalana de cine, de mane-
ra que es destinaran a aquest fi «els 
mínims recursos públics possibles», 
va assegurar. Guardans també va dir 
que l’Estat no es pronunciarà sobre 
la norma autonòmica fins que hagi 
estat aprovada pel Parlament. 

‘Siete instantes’, 
de Diana Cardozo, 
guanya el Docúpolis 
CINE 3 Siete instantes, de Diana Car-
dozo, ha guanyat el premi Docúpo-
lis al millor documental. La cinta 
narra la història de les dones guer-
rilleres de l’Uruguai durant els pri-
mers anys de la dècada dels 70 del se-
gle passat. El guardó Opera Prima ha 
recaigut en la cinta noruega Harves-
ting the Wasteland, de Karoline Grin-
daker i Hilde K. Kjos, i el film Valli Ba-
ar, de Manfred Vainokivi, ha estat 
distingit amb una menció especial. 
En la selecció Off Docúpolis, Joe Ber-
linger ha estat premiat per Crude.


