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Quim Masferrer porta El
xarlatan al teatre Capitol de
Barcelona a partir del 15 de
setembre, després d’haver-lo
passejat pel Temporada Alta de
Girona i la Fira de Teatre de
Tàrrega, entre altres llocs.

I si el TSJC l’obliga a fer l’es-
pectacle també en castellà?

Quan em volen obligar a fer al-
guna cosa, malament, aquella cosa
ja em fa repelús. No és el cas, perquè
El charlatán, en castellà, ja l’he re-
presentat a Espanya.
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«Vaig trobar un
xarlatà que
assegurava curar
l’homosexualitat»

Quim Masferrer
En qui s’inspira el seu xarlatà?
En aquells xarlatans que ja formen part del

passat, que arribaven a la plaça del mercat dels
pobles a vendre algun producte. Per desgrà-
cia aquí ja els hem perdut, però encara en que-
den molts a països del Magrib, per exemple.

L’espècie xarlatana s’ha extingit?
S’han transformat. En lloc de a les places

dels pobles els veiem a Internet i a la televi-
sió, on a altes hores de la nit venen produc-
tes que en una sola nit et treuen la cel·lulitis
o et fan créixer el cabell. La xarlataneria està
més que mai a l’ordre del dia.

Hi ha alguna història de xarlatans que
l’hagi inspirat especialment?

Els que m’han impactat són gairebé de-
linqüents. El del meu espectacle és un farsant
entranyable, però en el procés de documen-
tació he trobat gent que s’aprofita de la de-
bilitat d’algú que està malalt per donar-li la so-
lució, que és una enganyifa. Hi ha gent capaç
d’assegurar que cura tumors terminals. En
vaig trobar un que assegurava curar l’ho-
mosexualitat.

És un descregut d’això que en diuen te-
ràpies alternatives?

Nooo, m’agraden molt quan es fan bé, per-
què ens avisen que ens hem de cuidar una
mica de nosaltres mateixos. El problema és
que sota aquest paraigua hi ha molt fals cu-
randero, molt xarlatà i molt farsant.

A banda d’aquests, quins són els xarlatans
que més abunden?

El polític que no compleix les promeses
electorals. El tertulià de ràdio que hi entén ab-
solutament de tot i és capaç de parlar del Bar-
ça, d’aeronàutica i de política internacional.
Tenim molts xarlatans avui. A l’espectacle trac-
to els xarlatans amb humor, però és que
l’humor és un magnífic camí per criticar.

Molts xarlatans actuals escriuen llibres
d’autoajuda?

Sí, aquest és un recurs que tenen: Sea feliz
en siete días.

I vostè?
També sóc un xarlatà, perquè m’invento mil

històries i pretenc que la gent compri una en-
trada. Però a diferència d’aquests altres jo no
enganyo, perquè la gent ja sap que ficciono.

Abans ha esmentat els polítics. Hi ha al-
gun xarlatà de marca, entre ells?

Zapatero, per exemple, que va prometre
que respectaria l’Estatut que sortís del Par-
lament català. Ho va dir simplement per
treure’n rèdit electoral. Hi ha força polítics xar-
latans.

Ho deuen fer molt bé, perquè hi ha mol-
ta gent que encara se’ls creu.

Les eleccions són cada quatre anys perquè
algun estudi deu dir que és la capacitat que
té l’ésser humà per oblidar.

Ha trobat xarlatans a les diputacions?
I tant. El que passa és que  cauen pel seu

propi pes. Quan a un xarlatà l’identifiquen ja
no el volen ni a les llistes del seu poble (riu).
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«Els xarlatans
que més
abunden són el
polític que no
compleix les
promeses
electorals i el
tertulià de ràdio
que hi entén
absolutament
de tot»

Masferrer  creu
que les eleccions
són cada quatre
anys perquè hi
deu haver algun
estudi que diu
que aquesta és la
capacitat d’oblidar
del ser humà.
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o és habitual que els diri-
gents polítics hagin de fer
front a responsabilitats
civils o penals per la seva

gestió. Aquesta setmana ha comen-
çat el judici contra l’exprimer minis-
tre d’Islàndia Geir H. Haarde pel
col·lapse bancari que fa tres anys va
portar el país a la fallida. La fiscalia
l’acusa de negligència greu per no
haver fet cas de les advertències so-
bre una imminent crisi bancària. La
defensa de l’exprimer ministre creu
que això no es podrà provar i plante-
ja la seva estratègia argumentant que
el procés respon a una venjança polí-
tica. El judici ha despertat l’interès de
tot el món per ser una situació inèdi-
ta, però també per la qüestió de fons.
El sistema polític de control del po-
der executiu pel legislatiu no sempre
és efectiu en les democràcies contro-
lades per les estructures  dels partits,
i on les majories parlamentàries ac-
tuen més com a punta de llança de
l’acció del govern que com a advo-
cats de l’interès públic. I ja se sap que,
de vegades, una cosa i l’altre no coin-
cideixen. Però tan inquietant com
això, o encara més, és un sistema ju-
dicial que servís de coartada per pas-
sar comptes i aplicar revenges (de la
qual cosa està acusat un conegut jut-
ge espanyol, sense anar més lluny).
Generalment la classe política es ba-
ralla en públic i pacta en privat, cons-
cients que tenen més interessos en
comú que diferències irreconcilia-
bles. Últimament a casa nostra estem
acostumats que cada canvi de govern
vingui precedit de l’amenaça d’aixe-
car catifes, regirar calaixos i fer totes
les auditories que calgui, però sem-
pre acaba tot en foc d’encenalls. Al fi-
nal uns i altres coincideixen a dir que
les eleccions són les que fan pagar les
responsabilitats polítiques, les úni-
ques a les quals han de fer front. Un
preu baix per accions i omissions que
poden costar tan car.
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VENJANÇA O
JUSTÍCIA? 

L’APUNT FINAL

PERIODISTA

Rafael de Ribot

Obert tots els dies
Esmorzars de forquilla

Menú diari
Carta

Ja hem obert la Rostisseria!
Av. de França, 175

17481 St. Julià de Ramis (GIRONA)

INFORMACIÓ i RESERVES: 972 171 297
laperla@terra.es

BAR RESTAURANT

LA PERLA
especialitat en marisc


