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L’entrevista

Ha descobert que el repte no és
imitar perfectament, sinó trobar-li
el gag a cada personatge.
Interpretar un centenar de
celebritats en una hora i mitja no li
provoca esquizofrènia, sinó que
l’ajuda a exercitar la concentració.
Pel seu cap circulen des de Rajoy
fins a Esperanza Aguirre, des de
Mas fins al Torrente més fatxa. Des
de Justo Molinero fins a Mourinho,
Núria Feliu o Albert Om.

L’espectacle diu que Spain is diffe-
rent, i encara més que ho serà, vist
per on van la velocitat política i
social a Catalunya.
Ja hem hagut de fer tres versions,
sempre renovant-lo. Aquesta set-
mana, per exemple, Esperanza
Aguirre ha anunciat la seva dimis-
sió per sorpresa. Quan vam co-
mençar imaginàvem la bancarro-
ta de l’Estat. Ens hem avançat a
l’actualitat diverses vegades.

Com s’incorpora, sense anar gai-

“Els polítics no poden dir les
veritats com els humoristes”

re més lluny, la manifestació de
la Diada a Barcelona?
Tenia públic que va venir amb les
senyeres, a la sessió de les sis de la
tarda. Va haver molt bon rotllo,
quan des de l’escena advertia que
hi havia un sidral al carrer. L’obra
imagina que Obama, el teòric salva-
dor dels conflictes, arriba a Barce-
lona. És evident que el president
dels EUA hauria viscut l’enrenou
als carrers per arribar al Coliseum!
Fa molt temps que ofereixo aquest
espectacle i he coincidit amb va-
gues generals, celebracions d’euro-

copa o la final de la Champions.

Esquizofrènia escènica?
No, molta concentració. Necessito
una hora per preparar la veu i el
cos abans de cada sessió.

De la seva boca surt Rubalcaba o
Rajoy, que defensen la unitat de
l’Estat, i Artur Mas, que exigeix per
a Catalunya “estructures d’estat”...
A l’obra no guanya ningú. Amb el
filtre de l’humor, els polítics aca-
ben sent més tendres que en la
realitat; es fan més propers.

Abans els polítics no veien bé les
seves caricatures al teatre o la te-
levisió. Ara sembla que esperen
poder-hi aparèixer.
S’ha socialitzat tot molt. La ma-
teixa corona és molt permissible.
Ara els polítics poden estar molt
més a l’abast de tothom. La parò-
dia política és molt normal de fa
temps en països com ara Angla-
terra, França i els Estats Units.

Els artistes poden utilitzar l’esce-
nari com a altaveu de les seves
idees. Se li escapa a través de les
rèpliques d’algun polític?
No pretenc oferir cap discurs con-
cret. Sóc apolític i afutbolísitc. Jo
vull agradar tothom. I, si prens par-
tit per l’un, arracones els altres.
Quan mires cap a la platea, com-
proves que hi ha gent de totes edats
i procedències. Pretenc enviar un
missatge positiu, de riure, de de-
sinhibició, de treure ferro al que
sembla determinant. Als meus es-
pectacles han passat tots els polí-
tics que caricaturitzo i cap no s’ha
sentit ofès. Imagino que hi ha
molts que no els agrada formar
part d’un espectacle d’humor però
saben que això els apropa a la
gent. No, jo no projecto cap com-
promís de partit polític, potser és
que sóc massa jove encara.

Les referències a la manifestació
de Barcelona, les mantindrà quan
vagi a Madrid, per exemple?
Un dels gags que té més èxit a Cata-
lunya és que fem referència al pro-
grama d’Intereconomía El gato al
agua, que critica els catalans.

Va néixer a Castelló. Ha aterrat a
l’aeroport de Fabra?  Els polítics
generen molt material còmic.
No te l’acabes! L’humorista no l’ha
d’exagerar gaire. La imitació per-
fecta no fa gràcia. En canvi, se ce-
lebren molts els gags. El mateix
Núñez, per fer-se proper va abo-
nar-se al “qui..cir”i Cruyff a “en
una momento dado”.

Des del gag es pot evidenciar el
que el polític vol dir, sense dir-ho.
Sou com una mena de diccionari
polític-gent del carrer.
Nosaltres diem la veritat. Els polí-
tics no poden dir les veritats com
els humoristes. Nosaltres ho diem
obertament i ells no poden dir mol-
tes coses tal com s’haurien de dir.

Coincidirà amb els seus excom-
panys de ‘Polònia’, que preparen
una comèdia musical al Victòria?
No coincidirem per poc. És fantàs-
tic el muntatge que preparen. Si
puc, no em perdré l’estrena. ■

Durant la manifestació
de la Diada, tenia
públic amb senyeres a
platea: molt bon rotllo

❝
ANDREU PUIG

Amb una veu
que muta
màgicament,
incorpora
gags, discursos
i posats de
personatges
populars,
principalment
polítics. Aca-
ba de deixar
‘Polònia’,
però els
personatges
els manté al
Yes, we Spain
is different
que ara es veu
al Coliseum
de Barcelona
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Carlos Latre Humorista
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