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CRÍTICA // TEATRE

'TODO POR QUE RÍAS', l'humor i la música de Les Luthiers

Un espectacle gratificant i de qualitat que porta la marca del quintet argentí

NÚRIA SÀBAT

INTÈRPRETS: Les Luthiers
LOCAL: Barcelona Teatre Musical
DATA: 16 de març

Poca gent hi deu haver, a aquestes altures, que no conegui el quintet argentí Les Luthiers. Els avalen
35 anys d'experiència i èxits que justifiquen l'estima i l'admiració que els tributa el gran públic.
La clau està en la fusió dels dos elements que configuren els seus muntatges, la paraula i la música,
enllaçats a través d'un peculiar i genuí sentit de l'humor. Un humor subtil i intel.ligent, lleugerament
irònic però mai ofensiu ni groller, que juga amb les múltiples possibilitats del llenguatge per crear la
confusió, l'equívoc i, no cal dir-ho, la diversió. Metaplasmes que originen o revelen significats ocults,
noves tècniques de traducció improvisada que evidencien com n'és de fàcil entendre l'anglès quan es
pronuncia correctament, poca-soltades memorables i tota classe de recursos per fer sortir l'acudit i la
gràcia.
Creadors d'un estil propi i fàcilment reconeixible, Les Luthiers formen un grup compacte i ben avingut
en què s'observa una gran complicitat. Destaca el pes escènic de Daniel Rabinovich i Marcos
Mundskock que tan aviat són els locutors més esbojarrats com es converteixen en Déu i Daniel el
Semita i en xèrif i bandit.
Una sèrie de números amb temes d'àmplia audiència --les telenovel.les, el plagi artístic, la corrupció
política--- vertebrats al voltant de dos eixos centrals --els estudis de Radio Tertulia i els intents de
Carlitos (Carlos Núñez) per obtenir l'amor de Cristina-- donen unitat a un espectacle en què s'intercalen
les històries més esbojarrades amb unes excel.lents paròdies musicals a ritme de balada, serenata,
tango i opereta. Això els permet exhibir una increïble gamma d'instruments de creació pròpia que han
batejat d'una forma no menys singular i il.lustrativa: desafinaducha, nomeolbídet, lira de asiento- --que
són ideals per executar les seves famoses Loas al cuarto de baño--, i que constitueixen tota una
atracció.

Imatge del muntatge.
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