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La teoria que, en època de crisi, els
espectadors van al teatre per eva-
dir-se i riure ha quallat en un inici
de temporada farcit de comèdies,
des d’adaptacions de clàssics po-
pulars a obres de creació.

tes... I s’adona que ell també és idi-
ota”, dilucida Soto. Al costat de l’ho-
me triomfador, Fernández repre-
senta l’individu “entranyable i bona
persona”, que recorda el Gilipolles
que interpretava a Buenafuente.
Ibáñez es posa a la pell d’un inspec-
tor d’Hisenda intransigent.

El llibret de Veber és “un clàssic
del teatre contemporani”, diu Juan
José Afonso, que ha dirigit la versió
feta per Josema Yuste, exmembre
de Martes y Trece. Per Afonso, l’èxit
mundial d’El sopar dels idiotes s’ex-
plica per la “combinació d’humor,
tendresa i moments dramàtics”,
amb un regust crític envers una so-
cietat que tria a dit els seus idiotes.

El muntatge, que es va poder veure
per primera vegada la temporada
1998-1999 (amb una versió de Paco
Mir amb Lluís Marco i Ricard Bor-
ràs) i que va repetir el 2002, es re-
presentarà en català i simultània-
ment es podrà veure a Madrid, on es
va estrenar fa dos anys amb gran
èxit de públic.

Humor paranormal
En contrast amb l’aposta segura que
representa l’obra de Veber, el direc-
tor, actor i dramaturg Xavier Pujol-
ràs s’atreveix amb Conseqüències
del pim pam, un muntatge de petit
format. “He preguntat a la gent què
significa per a ells pim-pam i tothom
respon coses diferents. No queda
clar, doncs, quines són les seves
conseqüències”. Pujolràs no avança
detalls de l’argument: la història té
lloc en una nit i a temps real i els
personatges (interpretats per
Montse Esteve, Lina Lambert i el
mateix Pujolràs) s’enfronten i de-
fensen aferrissadament arguments
contraris, fins que entenen que tots
tenen raó. “S’assembla a un capítol
de La dimensió desconeguda... Fins i
tot hi poden tenir lloc fets paranor-
mals”, afegeix. La comèdia, d’intri-
ga i suspens (influència de les sèries
B), feta amb pocs recursos, ha obli-
gat els creadors a esprémer la ima-
ginació. El resultat és una munta-
nya russa que anticipa el futur (apo-
calíptic) del nostre món.e
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BARCELONA. El xarlatà baixa d’una
furgoneta i es planta al mig de la
Rambla de Barcelona per vendre els
seus remeis miraculosos a cop de
megàfon: “Barcelonins, esteu molt
fotuts per tant d’estrès, angoixes,
nervis i consumisme. Però jo us can-
viaré la vida! Us farà un gir de 500
graus. Quedareu girats!”, proclama
entusiasmat. L’actor Quim Masfer-
rer ha transmutat en aquest xarla-
tà de pa sucat amb oli, entre ridícul
i entranyable, amb l’estil retro de
Humpfrey Bogart, que ven fum.
“Crec en els espectacles d’humor
popular, però com un camí per po-
der explicar coses. I m’interessava
parlar de la proliferació de medici-
nes alternatives que veig al meu vol-
tant. Potser és que hem perdut un
seguit de valors familiars o religio-
sos, però qui no fa ioga, fa reiki, acu-
puntura, cromoteràpia o flors de
Bach. I n’hi ha que et fan sentir bé,
però al darrere de tot això també hi
ha molt farsant que s’aprofita del
malalt per treure’n benefici”, asse-
gura l’autor, director i el protago-
nista quasi únic d’El Xarlatan.

Aquesta és la primera comèdia
que ha estrenat Quim Masferrer
amb el segell de Teatre de Guerri-
lla després que es desmembrés el ja
històric trio d’humor rural made in
Arbúcies, que havien treballat 12
anys plegats. L’actor continua in-
terpretant un clown de pagès: “Jo
també sóc un xarlatà, però la dife-
rència és que jo estic fent teatre. Els
bons xarlatans, no. I no els reconei-
xes: pot ser un polític que no com-
pleix el que diu o un tertulià... Qui
utilitza la mentida per treure rè-
dits”. El Xarlatan es va estrenar fa
més d’un any i “després de 70
simpòsiums”, com els anomena, ar-
riba ben entrenat al Club Capitol.

Una història de perdedors
La comèdia serà el gènere protago-
nista de la temporada teatral, seguint
la màxima no escrita que, en època de
crisi, el públic prefereix anar al tea-
tre a evadir-se que a lamentar-se. Per
això els productors han estirat el fi-
ló de la gran comèdia clàssica.

Una d’elles és El sopar dels idio-
tes, de Francis Veber, que protago-
nitzaran els televisius Edu Soto, Da-
vid Fernández i Santi Ibáñez. Soto
interpreta un editor que disfruta
compartint sopars amb gent idiota,
pel gust de riure-se’n i sentir-se re-
alitzat. Però un atac de lumbàlgia
l’obligarà a suportar les ingenuïtats
d’un nou amic (Fernández), amb
qui tastarà la seva pròpia medicina:
“El meu personatge, acostumat a
l’èxit, comença a encadenar derro-

TEATRE DE GUERRILLA A LA RAMBLA
El Xarlatan, Quim Masferrer, va fer propaganda del seu espectacle a la Rambla de Barcelona, davant del Club Capitol,

on promet oferir “un simposi amb remeis contra l’angoixa, el mal de cap, les varius i el consumisme”. SCOTT CHASSEROTT

NOVETATS TEATRALS

Riure, antídot contra els maldecaps
La cartellera s’omple amb comèdies clàssiques com ‘El sopar dels idiotes’ i monòlegs de xarlatans

Les noves creacions
conviuen amb
l’humor consolidat

● ‘Un fantasma a casa’
El tàndem Marc Rosich i Antonio
Calvo ha adaptat i dirigit, respecti-
vament, aquesta obra de Noël Co-
ward, que des que es va estrenar als
anys 40 és una de les comèdies an-
gleses més interpretades. Ocuparà
el Borràs el dia 22 de setembre amb
un repartiment també popular.
● ‘L’any que ve serà millor’
Una de les poques comèdies de cre-
ació, escrita per quatre dramatur-
gues i interpretada per quatre jo-
ves actrius, que retrata l’actualitat
amb humor i mala bava. A La Vi-
llarroel el 30 de setembre.
● ‘Els bojos del bisturí’
Àngel Llàcer dirigeix al Teatre
Condal l’adaptació d’una de les
obres del mestre del vodevil, l’an-
glès Ray Cooney, amb un reparti-
ment extens i bregat en gags i em-
bolics de faldilles.
● ‘El cavernícola’
Torna a la cartellera el monòleg de
Rob Becker interpretat per Josep
Julien (al Capitol a partir del 15 de
setembre) sobre la guerra de sexes,
que també ha triomfat en teatres
de mig món l’última dècada.

Els títols que vénen

Clown crític
“Els bons
xarlatans són
els que
utilitzen la
mentida per
treure’n rèdit”

Edu Soto i David Fernández de can Buenafuente a
comensals d’El sopar dels idiotes. PERE TORDERA


