
De les boires londinenques
als escenaris catalans

Abel Folk és
actor i director,
de teatre i
cinema. Ha
participat en el
muntatge
d’obres d’humor
anglès, ja sigui
com a director,
actor, traductor
o productor.
Actualment,
dirigeix la seva
versió de ‘Sí,
primer ministre’
al Teatre Condal

“L’humor consisteix a pensar de bro-
ma mentre t’ho prens seriosament”.

J.B. Priestley

L’humor anglès està basat en la
ironia i en la intel·ligència. A ban-
da del riure pretén provocar refle-
xió, al contrari de l’humor simple,
de riallada, que quan cessa l’estí-
mul no ha enriquit el nostre espe-
rit amb un pensament ni amb una
emoció.
Corria l’any 1995, si no em falla

la memòria, quan un dia vaig re-
bre una trucada de la productora
3xtr3s per oferir-me participar en
una nova producció de Noises off,
de Michael Frayn, per al Teatre
Victòria. Estaré eternament agraït
als que van pensar que jo podria
ser l’actor ideal per al paper, així
com a l’actor o els actors que van
refusar el paper, cosa que va per-

metre que l’oferta m’arribés a mi.
No només va ser una experiència
professional formidable per a mi,
sinó que va ser el meu primer
contacte professional amb l’hu-
mor anglès.
Noises off és “possiblement la

comèdia més graciosa que mai
s’ha escrit”, segons paraules del
seu director Alexander Herold.
Hi estic d’acord, però, a més a
més, dins de la seva genial estruc-
tura, Noises off conté un recorre-
gut per tots els diversos gèneres
de la comèdia, alterna l’alta comè-
dia amb el vodevil en el primer
acte, passa a la pantomima en el
segon i acaba amb una farsa en
què el caos s’apodera de la situa-
ció en el tercer. Michael Frayn ha
comentat diverses vegades que a
Barcelona és on funciona més bé
el tercer acte de la seva obra; pro-

bablement és perquè aquí ente-
nem el caos molt més bé que als
països situats més al nord (no
estic segur de si això és un elogi o
no).
Treballant en una de les pro-

duccions de Pel davant i pel darre-
re vaig descobrir una cosa que
crec que és fonamental per posar
en escena qualsevol comèdia an-
glesa: no n’hi ha prou amb explo-
tar els recursos còmics dels ac-
tors o els trucs de posada en esce-
na per generar gags hilarants; es
necessita a més a més una sinceri-
tat, un compromís total dels ac-
tors amb el que està passant als
personatges, han de transmetre
veritat. Si permetem que l’especta-
dor deixi de patir amb les peripè-
cies dels personatges també deixa-
rà de divertir-se amb ells. Em sap
greu, companys, però per fer

aquesta mena de comèdia no n’hi
ha prou amb divertir-se: també
cal patir-la.
Des d’aleshores he participat,

bé com a actor o com a produc-
tor, director o traductor en un
bon nombre d’espectacles d’au-
tors britànics. No m’agrada utilit-
zar el terme comèdia per referir-
me a humor anglès, perquè crec
que els anglesos utilitzen l’humor
fins i tot quan parlen de forma
terriblement seriosa. Això fa que,
per a mi, la seva sigui una cultura
tan envejable.
Entre les obres en les quals he

participat en diferents conceptes
hi figurenMentiders, d’Antony
Neilson;Hysteria, de Terry John-
son, El ventall de Lady Winderme-
re i Un marit ideal, d’Oscar Wilde,
etcètera, i, molt recentment, Els
39 esglaons, d’Alfred Hitchcock,
en la versió teatral de Patrick
Barlow, i Sí, primer ministre, d’An-
tony Jay i Jonathan Lyn. No m’ha
resultat especialment complicat
adaptar els textos: el català i l’an-
glès s’assemblen molt en el fet
que estan farcits de monosíl·labs
(la qual cosa ajuda moltíssim el
traductor). I a més a més trobo
que aquí entenem bé la ironia. Ha
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estat una mica més complicat
posar-los en escena, perquè la
manera que tenen els anglesos
d’interpretar l’humor, lògica-
ment, és conseqüència de la
seva manera de ser: formals,
correctes, educats, freds, un pèl
estirats… i aquí som una mica
diferents, amb la nostra passió
mediterrània. Hem hagut de
trobar el to correcte per acostar
el seu humor a la nostra sensi-
bilitat.
Patrick Barlow, en l’edició

de la seva adaptació teatral de
The 39 steps, inclou una recoma-
nació per a qui vulgui posar el
seu text en escena: “Com va dir
no sé qui, ‘la millor comèdia
prové de la màxima veritat’. O
potser va ser ‘la millor comèdia
ha de ser mortalment seriosa’?
O va ser ‘en interpretar-ho bus-
queu la veritat, no els gags’?”
(Això últim ho va dir Buster
Keaton, que encara que era de
Kansas de vegades deia coses
que semblaven molt britàni-
ques.)
L’humor anglès és un humor

adult, intel·ligent, culte i, quan
fa crítica d’alguna cosa o d’algú,
pot ser demolidor, però normal-

ment la fa des del coneixement
profund, des del respecte i fins i
tot des de l’afecte. Pel davant i
pel darrere, amb el món del tea-
tre, i Sí, primer ministre, amb el
món de la política, en són exem-
ples clars.

Per als anglesos no hi ha qües-
tions tabús, poden fer humor
sobre, literalment, qualsevol
cosa. Només cal repassar, per
exemple, la producció dels Mon-
ty Python per comprovar-ho.
Això és una cosa que també
envejo una miqueta.

Permeteu-me, per acabar, que
esmenti alguns aforismes d’Os-
car Wilde, brillantíssim exemple
d’humor al teatre: “Feliçment,
crec que no sóc un ésser nor-
mal”. “La vida és massa impor-
tant per parlar-ne seriosament”.
“Puc resistir qualsevol cosa ex-
cepte la temptació”. O un altre,
molt adequat als temps que cor-
ren: “Tots ens rebolquem en el
fang, però alguns mirem les
estrelles”.

Riu molt i quan siguis gran,
totes les teves arrugues seran al
lloc correcte. Això no sé qui ho
va escriure, però segur que era
anglès.

dores de stand-up comedians
com Lenny Bruce i Andy Kau-
fman. Aquest esperit iconoclàstic
arribarà a les dècades posteriors
en propostes televisives com Spit-
ting Image i el seu humor polític
irreverent.
El rei de la farsa literària a partir

dels setanta és Tom Sharpe, que
amb el seu antiheroi Wilt juga a
fons amb els equívocs sexuals i fa
unacrítica ferotgedequalsevol for-
ma d’autoritat o ordre social esta-
blert. També té molt d’iconoclasta
Roald Dahl, per partida doble.
D’una banda, amb els seus llibres
per a adults, hereus de Saki per la
seva barreja d’humor i horror (al-
guns dels seus contes seran adap-
tats aL’hora d’AlfredHitchcock, un
fet gens casual, ja que elmestre del
suspens és, tot i que endosis home-
opàtiques, un geni de l’humor ma-
cabre). I, d’altra banda, amb les se-
ves obres infantils, en les quals, per
a desesperació de pedagogs beats,
desplega el seu humor sàdic i esca-
tològic en narracions prodigioses
comCharlie i la fàbrica de xocolata,
Matilda,Les bruixes oEl gran amic
gegant, il·lustrades per Quentin
Blake, hereu del traç brusc i vivaç
de Searle. L’altre nom imprescin-
dible d’aquest període és Douglas
Adams, que barreja humor i
ciència-ficció en la seva hilarant
sèrie de l’autoestopista galàctic. I
també cal esmentar David Nobbs
amb el seu Caída y auge de Regi-
nald Perrin, que va inspirar una cè-
lebre sèrie televisiva.
Però l’humor a Anglaterra no es

limita a la ficció, també impregna
destacades obres de no-ficció, com
les memòries del naturalista Ge-
rald Durrell (La meva família i
altres animals), les obres de l’antro-
pòlegNigelBarley (L’antropòleg in-
nocent) i més recentment els lli-
bres de Chris Stewart sobre les se-
ves aventures a Andalusia. Que la
comicitat forma part de la me-
dul·la espinal de la literatura angle-
sa ho demostra el fet que molts
dels gransnovel·listes britànics sor-
gits a partir de finals dels setanta i
els vuitanta l’hagin cultivat: Julian
Barnes, Martin Amis, Jonathan
Coe, William Boyd, Nick Hornby,
Will Self, que cal sumar al veterà
AlanBennett, dramaturg i guionis-
ta televisiu, que amb les seves
tardanes novel·les curtes –la més
recent: Indecències– és potser el
model més perfecte d’humor bri-
tish en actiu, com ja va demostrar
escrivint el guió d’Una funció pri-
vada, que condensa el millor del
passat i el present de la comèdia
anglesa. Tots aquests novel·listes,
excepte Boyd, estan publicats per
Anagrama en castellà, la gran cam-
piona –juntament amb la clàssica
Plaza y Janés dels anys cinquanta–
en la difusió de l’humor britànic al
nostre país. En català, editorials
com Empúries, Angle, 62 o Proa
també han publicat moltes de les
seves obres.
Altres noms destacats del gène-

re en els últims anys són el també

dramaturg Michael Frayn (La
trampa maestra), Adam Thirlwell
(Política, La huida), Mark Watson
(Once vidas), Helen Fielding (El
diari de Bridget Jones), Paul Tor-
day (La pesca del salmó al Iemen) o
els polifacètics Stephen Fry i
Hugh Laurie.
El fi humor anglès també té una

prolongació musical a través d’al-
guns cantants, com el madur Nick
Lowe o Neil Hannon i el seu grup
The Divine Comedy. I en l’àmbit
del còmic cal destacar Posy Sim-
monds,molt literària, ambGemma
Bovery, o Tamara Drew i la genial
paròdia del món editorial Literary
Life, inèdita en català i castellà.

Humor audiovisual
Els últims anys han portat, sobre-
tot en elsmitjans audiovisuals, una
nova revolució, que ha recuperat
l’esperit més transgressor dels
anys seixanta del segle passat amb
un humor que juga a fons amb la
provocació. Ricky Gervais i Ste-
phen Merchant són els paladins
d’aquesta comicitat salvatge i polí-
ticament incorrecta, que s’endinsa
en les misèries humanes i provoca
una rialla que s’ennuega en sèries
com The Office i Extras. El que fan
amb l’humor és, si se’m permet
una equivalència agosarada, sem-

blant al que fa Michael Haneke
amb la violència, en els dos casos
incomodenperquèconfronten l’es-
pectador amb el pitjor de si ma-
teix. El duo fa un altre pas enda-
vant amb An idiot abroad, una sè-
rie documental en la qual envien a
l’estranger un poca-solta que s’en-
fronta a cultures alienes a còpia de
clixés i comentaris ofensius. Tam-
bé juga amb el documental la inte-
ressant sèrie The Trip, de Michael
Winterbottom, que segueix el peri-
ple per Anglaterra de l’actor Steve
Coogan (amb qui ja va col·laborar
en el seu Tristram Shandy). I en
l’àmbit cinematogràfic cal desta-
car també dos títols: la demolidora
sàtira política In the loop, d’Arman-
do Iannucci, iFourLions, deChris-
topher Morris, que s’atreveix a fer
riure amb un tema tan espinós
com el terrorisme islàmic. Aques-
tes propostes radicals, que bus-
quen obrir camins nous i desafiar
l’espectador, demostren que l’hu-
mor britànic segueix estant en ple-
na forma. |

Obres com les del
naturalista G. Durrell
o l’antropòleg Nigel
Barley també estan
impregnades d’humor
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Últimament triomfa
l’esperit provocador,
amb una comicitat
salvatge i políticament
incorrecta
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