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33 Mariona Blanch i Òscar Orbezo, en una escena de l’obra.

ANNA MAS

De Guifré a Franco
3Monty Python inspira 10 esquetxos de repàs històric

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

L
a portada d’ahir d’un diari 
editat a Madrid explica per 
si mateixa la coexistència a 
la cartellera teatral barcelo-

nina de dos espectacles similars. Tri-
fulkes de la Katalana Tribu fa setmanes 
que és al Teatre Nacional i avui ater-
ra al Club Capitol Som una noció. Di-
rigida per Jordi Purtí, el responsable 
de l’exitosa Operetta, l’obra repassa la 
història catalana sense cap intenció 
d’oferir una classe, només de provo-
car la reflexió a partir de l’humor i 
l’autoparòdia.
 Són 10 esquetxos que recorren 
mil anys de la història de Catalunya,  
entre Guifré el Pilós i la mort de 

Franco. Firma l’obra Òscar Orbezo, 
també intèrpret al costat de Mario-
na Blanch. Els acompanyen en esce-
na els músics Xevi Capdevila i Ori-
ol Pidelaserra, que tocant instru-
ments tradicionals s’encarreguen 
per exemple que una sardana soni 
a ritme de reggae. A Som una noció 
no hi falten personatges com Rafel 
Skywalker Casanova, Darth Vader o 
Felip V. O al·lusions a episodis menys 
coneguts com els indians esclavistes 
a Cuba.

PAÍS CONTRADICTORI /  Una ironia 
que es declara seguidora de Monty 
Python, L’escurçó negre, Tricicle o  Jo-
glars ja inspira el títol. «A Europa les 
nacions sense estat són residuals, i 

aquí només tenim la noció clara de 
què som», diu Orbezo. «Catalunya és 
el que és gràcies i per culpa dels ca-
talans. Som un país contradictori», 
afegeix.
 Aquest «divertimento per entre-
tenir», com el qualifica el seu direc-
tor, s’atura en la mort de Franco pe-
rò es permet la llicència de descon-
textualitzar polítics com Mariano 
Rajoy o Jordi Pujol en el seu recorre-
gut. O d’incorporar el problema del 
dèficit fiscal. O d’utilitzar el Barça i 
l’Espanyol en un dels episodis.
 Orbezo avisa que Som una noció no 
és maniquea. «No es tracta que uns 
siguin bons i els altres dolents». I no 
vol ser una classe d’història, però sí 
que aviva la reflexió. H

estrena de ‘soM una noció’ al club caPitol


