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T
ornemperquè ens ve-
nia de gust. Perquè
teníem un bon re-
cord de com ens ha-

via anat l’altra gira, i aquest és
el moment adequat per a una
de nova. No estem fent cap pro-
grama a la televisió i podem
tractar l’obra amb més afecte
que quan vam presentar el pri-
mer Terrat Pack fa tres anys. I,
a més a més, quan anem de gira
pels teatres ens podem veure,
podem estar junts, que diràs
‘quina ximpleria!’, però és que
en realitat, quan fem televisió,
encara que estiguem junts, hi
ha un enrenou continu, mentre
que als teatres tenim un temps
de qualitat”, explica l’humoris-
ta Berto Romero.
Això sí, com podran compro-

var els espectadors barcelonins
a partir del 22 de desembre i
fins al 8 de gener al teatre Coli-
seum, quan Berto parla de no-
saltres ja no es refereix als ma-
teixos nosaltres que van prota-
gonitzar la gira de monòlegs
d’humor Terrat Pack de fa tres
anys: al costat de Berto, hi tor-
na a ser, parafrasejant la pel·lí-
cula de Von Trier, el cap de tot
això, Andreu Buenafuente, i Jo-
sé Corbacho, però Jordi Évole,
el Follonero, té altres compromi-
sos i l’ha substituït Ana Morga-
de, que en principi contribueix
a abaixar lamitjana de testoste-
rona de l’espectacle.
Un espectacle que tampoc no

és el mateix i en el qual, afirma

Buenafuente, els quatre actors
fan un pas endavant en la incor-
recció. I fins i tot es permeten
ser una mica malparlats. I can-
ten. I es riuen de la crisi i
d’unes quantes institucions de
categoria.
Berto explica que tot l’espec-

tacle és nou i que els guionistes
–Álvaro Carmona i Tomás
Fuentes– van començar a treba-
llar-hi abans de l’estiu. Des-
prés, tots van començar a ficar
cullerada als textos, als seus i
als dels altres. Fins al punt, indi-
ca el nebot televisiu d’Andreu
Buenafuente, “que jo no he fet
res en els meus diàlegs, i ho he
fet gairebé tot en els dels al-
tres”. Una filosofia que en

aquest espectacle, subratlla, es
fa extensiva a la interpretació:
en el fet que no es tracti d’una
simple successió de monòlegs
“en la qual dius bona nit, deixes
anar el teu text, t’aplaudeixen i
te’n vas”, sinó que en l’actuació
d’un de nosaltres apareguin
també els altres, hi hagi contra-
diccions i sigui més fluid. Per
exemple, els quatre humoristes
canten a cor. Al cap i a la fi, asse-
nyalen, el títolTerrat Pack al·lu-
deix a “la banda de Sinatra i els
seus amics (l’anomenat Rat
Pack), a l’època daurada de l’es-

pectacle, en la qual els artistes
es vestien de gala per sortir a es-
cena i no amb una samarreta
com si no haguessin passat per
casa abans d’actuar. I ben ves-
tits cantem una cançó com si
fóssim crooners, però crooners
que, en comptes de cantar histò-
ries de la seva gran vida, canten
com de fotut està tot, encara
que sempre amb un gran
somriure”.
En aquest sentit, diuen, és

més aviat un to, i no un tema, el
que presideix aquest nou Ter-
rat Pack: el to que “les coses
vanmalament i estem unamica
fotuts, encara que l’obra no és
trista o reflexiva. Parlem d’on
som, cap a on anem i comhopo-
dem arreglar... Òbviament no
en trobem la solució, perquè si
no ja seríem a Alemanya”. I, en
aquest to, hi cap de tot. Berto
explica que ha fet una reflexió
sobre el món de les revistes del
cor que el fascina: “Abans, si hi
sorties eres una persona afortu-
nada, i ara, si hi surts, ets un pe-
lacanyes”.
Conclouen amb les dificul-

tats que tenen per parlar de la
crisi amb humor, perquè hi ha
gent al seu voltant que ha per-
dut la feina, i ellsmateixos espe-
ren que es materialitzi un pro-
grama. “Potser hi ha gent que
creu que, com que som còmics,
ens és igual tot i som a casa pi-
xant-nos de riure tota l’estona.
Però el públic agraeix aquest es-
forç. Quan riure ésmés necessa-
ri que mai, cal posar-se les pi-
les. De vegades pregunten si
aquest és un bon moment per a
la comèdia. Doncs no, no ho és.
Ni per a ningú”.c

ra que originàriament planejava
rodar In the land of blood and
honey (literalment, A la terra de
la sang i lamel) al lloc on van pas-
sar els fets, les autoritats bosnia-
nes van assumir que si era Jolie
qui dirigia devia tractar-se d’una
mala representació del conflicte.
I els serbis es van negar a oferir-
li cap tipus de col·laboració si és
que pensava filmar a Belgrad.
Finalment Jolie la va rodar ín-

tegrament a Hongria, encara
que amb elsmillors actors provi-
nents de l’ex-Iugoslàvia. Per
qüestions relatives al finança-
ment, la va haver de filmar tant
en anglès com en les llengües
autòctones. I és la versió parlada
en serbi la que es projectarà als
cinemes dels Estats Units quan

s’estreni el 23 de desembre, data
que permet que opti als Oscar.
De moment, ja ha obtingut una
nominació als Globus d’Or com
a millor pel·lícula en llengua no
anglesa.
El filmmostra sense pudor les

atrocitats comeses pels serbis du-
rant la guerra de Bòsnia al llarg
de la dècada dels noranta, inclo-
ent-hi violacions, assassinats a
mansalva i l’ús de presoners
com a escuts humans. Tanma-
teix, l’accent s’ha posat en la his-
tòria d’amor entre Ajia (Zana
Marjanovic), que és bosniana i
musulmana, i Danijel (Goran
Kostic), que és serbi, que comen-
ça abans que esclati el conflicte.
Però després ella s’acabarà con-
vertint en presonera i esclava se-
xual dels serbis, en una basemili-
tar al comandament de la qual hi
ha precisament el protagonista.
No hi ha res de simple en la pro-
posta, i tampoc nohi falta un ele-
ment shakespearià, encarnat en
la difícil relació entre Danijel i el
seu pare, que també és el seu su-
perior i el responsablemàximde
la matança, paper a càrrec d’ un
actormolt premiat, Rade Serbed-
zija, sens dubte l’actor croat que
més anys fa que treballa a Holly-
wood.c
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Jessica Bueno, imatge de la
firmaLa Sposa, del grupPro-

novias, va presentar ahir a Madrid
la col·lecció per al 2012. Va ser la
primera aparició pública de la mo-
del sevillana i nòvia de Francisco
Rivera, després de patir un avorta-
ment. Jessica va explicar que el fill
de la Pantoja i ella tiren endavant
els plans de boda, prevista inicial-
ment per al 9 de gener, però que,
després de la pèrdua del nadó, han
decidit ajornar-la. No obstant, la
sevillana va confirmar que el vestit
serà de La Sposa. / Redacció
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