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Carles Mallol va fer un
text pràcticament nou ins-
pirat en els Contes políti-
cament correctes de James
Finn Garner, traduïts per
Quim Monzó i Maria Rou-
ra. La seva «incontinència
literària» no cabia en la re-
presentació dels contes,
«eren uns gags» comenta
el director Antonio Calvo.
Els papers es van refer i va
aparèixer el treball dels se-
cundaris dels contes, una
escletxa des d’on parlar
dels protagonistes clàssics
(la Caputxeta, la Venta-
focs, la fada dolenta, Hän-
sel i Gretel, etc.) i, alhora,
cercar una nova dramatúr-
gia en què, per estranyes
circumstàncies, els perso-
natges dels contes van
caient de la història. Mo-
ren els contes és una peça
en què s’insinua que els
personatges desapareixen
perquè ningú té temps de
llegir-los i en què la soli-
daritat dels actors és molt
relativa. Amb una opera-
ció a cor obert de la Caput-
xeta, la visita de Gretel al
psicoanalista mut que tot
ho arregla fent un tango
(«no serà argentí, vos-
tè?»), i la maldat sense es-
crúpols de la fada malvada
busquen la rialla oberta
d’un públic desarmat. El
final? Apocalíptic, amb
trets al dissortat narrador.

El Versus recupera la
col·laboració entre el di-
rector i escriptor Joan Ga-
llart i els actors David Ver-
daguer i Xevi Gómez
–membre d’El Nacional
No Ens Vol i col·laborador
a programes de televisió–.
La parella ja va presentar
un treball al Sexe, amor i
literatura. Ara fan una no-
va peça, La síndrome de
Bucay, que també manté
els elements anteriors: se-
xe –perquè un dels perso-
natges, primari i fan dels
westerns, només entén la
relació de parella des de la
relació física–; amor –per-
què l’altra s’enamora per-
dudament d’una noia a
l’autobús, accidental-
ment–, i literatura –perquè
la noia llegeix un llibre
d’autoajuda de Bucay.

L’Espai Brossa, que
aquests dies presenta una
peça de màgia amb Haus-
son, fidel a la màgia poèti-
ca de Brossa, també va
obrir la temporada amb un

text d’humor blanc, Sol,
sota el sol, de Francesc
Trabal. El Teatre del Ra-
val, amb la voluntat de ser

un teatre que parli de la cri-
si social, ara s’ha deixat
anar amb un provocador
Boris Vian. La Sala Mun-

taner alterna les peces de
risc amb una hora golfa,
còmica. Després de Les
Antonietes es programa

una comèdia àcida amb
Jordi Martínez, Claret Pa-
piol i Monti: Petita feina
per a pallasso vell.

Les alternatives aposten per la comèdia
L’humor guanya presència a la cartellera catalana com a possible reacció a la crisi econòmica

● A les penes, queixalades. Les sales al-
ternatives, que es van fer un espai als anys
noranta presentant les obres de drama-
turgs europeus obsessionats en mostrar

Reugenio, en una de les seves primeres aparicions públiques./ EL PUNT

● Philippe Gaulier, tota
una institució en l’art del
clown i el bufó de les dar-
reres quatre dècades, va
ser a finals de setembre a
Barcelona impartint un ta-
ller de clown a la Nau Iva-
now. Coincidint amb el
curs, en què es podien veu-
re actors de sèries de tele-
visió madrilenyes, es va
presentar el seu llibre La
torturadora (Parnassus),
que fa un repàs del seu pro-
cés de treball i en el qual
s’inclouen també alguns
dels textos dramàtics de
què és autor. Gaulier no
modela els artistes, sinó
que els dóna eines perquè
es desenvolupin per ells
mateixos. Per això, se sent
molt satisfet de poder
explicar que actors com
ara Emma Thompson i Sa-
cha Baron han participat
en els seus cursos, la qual
cosa els ha ajudat a desen-
volupar el seu model d’hu-
mor. A escala catalana, els
deixebles de Gaulier són,
entre molts altres, Aina
Clotet, Cristian Atanasiu i
Xavier Capdet.

Gaulier caricaturitza cò-
micament sistemes esta-
blerts com ara l’Stanis-
lavski –buscar referències
personals doloroses que
apropin l’actor al perso-
natge–. Gaulier no cons-
trueix a través del dolor i la
memòria, sinó a través del
joc. El mateix mestre reco-
neix que hi ha límits: «No
poden haver-hi clowns no-
ruecs ni alemanys; aquests
podran ser, com a molt, ac-
tors divertits.» I de cata-
lans? «Ho poden ser, per-
què els agrada ser idiotes»,
diu, sincer. El mestre, que
diferencia en els tallers
que imparteix les nocions
de clown i bufó –però que
es nega a marcar els trets
de cada disciplina–, prefe-
reix no declarar res sobre
Leo Bassi i Jango Ed-
wards, dos noms habituals
de la cartellera barceloni-
na. Sí que se sent atret pel
treball del Tricicle, uns
mims amb 30 anys de
complicitats amb el pú-
blic. Poca broma.

● Coincidint amb una cartellera
que es mira amb més amabilitat les
comèdies, el fill d’Eugenio, Ge-
rard Jofra, impulsa una reposició
de la figura del seu pare. Quan, ara
fa un any, va conèixer un actor que
imitava a la perfecció el seu pare,
va trobar la manera de fer-li el mi-
llor homenatge. Reugenio va ser
una bomba a principi de la tempo-
rada del Sant Andreu Teatre
(SAT!). Ara hi ha dues setmanes
més previstes per al febrer. Arran
de l’actuació al teatre municipal,
han sortit dos nous bolos: a la Vi-
llarroel i al Teatro Lara de Madrid.

Què fa Reugenio a escena?
Explica els acudits amb les matei-
xes pauses, amb la mirada perduda
i la respiració característica sobre
el micròfon de l’Eugenio original.
No cal fer-li cap revisió. Funciona
perfectament. Jofra aclareix que
sempre hi ha hagut imitadors del
seu pare. Si ha cregut amb Reuge-
nio, és pel seu treball de mèrit.

JORDI BORDES/ Barcelona les misèries de la societat occidental, han
obert el ventall dramatúrgic. Sense allu-
nyar-se massa de la intenció de presentar
nous autors estrangers (i ara, afortunada-
ment, també catalans), el color de la seva

L’actor manté aquella expressió
inalterable, amb l’esquena ben es-
tirada, assegut al tamboret, amb el
lent moviment dels braços. Sem-
pre deixa que el riure sigui la res-
posta del públic, però no apareix al
seu vocabulari.

Aquest artista que va començar
a explicar acudits entre interpreta-
cions de cançó sud-americana al
Sausalito, amb la seva dona, fins
que es va adonar que tothom espe-
rava que deixés la guitarra, va mo-
rir ara fa vuit anys d’un càncer.
L’actor que el personifica –no vol
que en transcendeixi el nom per
donar més força al personatge que
interpreta– imita cada acudit. Al
SAT! la gent no va deixar de riure,
tot i conèixer el final de la majoria
dels acudits. Reugenio estableix
una comunicació eficaç i una com-
plicitat absoluta amb el públic, tot i
la distància entre les butaques i el
tamboret i el combinat de taronja a
l’escenari. Quan comença, que ho

cartellera ha esdevingut més amable. La
comèdia s’hi ha fet un lloc. Al Tantaranta-
na, fa dues temporades, van engegar un ci-
cle sobre la família. Totes les peces eren
tràgiques, amb un final descoratjador.

acaba fent, ho fa després d’una
llarga pausa tot dient «o és que
vosaltres entreu a treballar a tot
drap?» Al repertori, poques sor-
preses, però tots els acudits obte-
nen la recompensa de la rialla.

El fill, que durant dues dècades
va treballar amb Eugenio en la ges-
tió de les contractacions, no vol
atipar-se d’èxit. Prefereix fer les
coses pas a pas. De moment, pre-
veu fer una gira per les principals
ciutats de l’Estat espanyol i no tan-
car-se en un teatre per fer una llar-
ga temporada. Vol cuidar aquesta
reposició tan especial. La roba que
vesteix Reugenio és d’Eugenio?
Tot i la semblança de les ulleres, la
creu, els rellotges i la camisa, tot el
vestuari és de l’actor clon. sí que és
cert, reconeix el productor, que li
va regalar una camisa del pare que
ha utilitzat només en dues oca-
sions. Jofra avança a aquest diari
que també regalarà una camisa
d’Eugenio per La Marató de TV3.

L’afluència de públic va créixer, però. El
director artístic va rebre del públic més fi-
del la demanda de peces amb final feliç: el
nombre d’espectadors va pujar un 8%.
L’humor no sempre implica estupidesa.

Gaulier: «No
hi poden
haver ‘clowns’
noruecs»

Reugenio, el retorn


