
56  www.timeout.cat

Fa uns dos anys, Enric Cambray 
estava a punt d’assistir a una 
funció d’El comte Arnau al TNC i 
va quedar de pasta de moniato 
quan va sentir la pedagoga del 
teatre de les Glòries que els deia a 
un grup de nois que el que 
anaven a veure era “un rotllo”. 
No pot ser, es va dir l’actor. I es va 
posar de seguida mans a l’obra 
per trobar “un llenguatge que, a 
més de connectar amb la gent 
que normalment va al teatre, ho 
faci amb aquesta gent jove”. Com 
a actor de vint-i-tants sentia a 
sobre la responsabilitat de fer-ho, 
de trobar el públic del futur. I 
d’aquí, d’aquesta reflexió, va 
sortir una peça que és “una 
comèdia cinematogràfica 
americana adolescent però 
teatral catalana i per a tots els 
públics”. És a dir,  Els guapos són 
els raros, que ara estrena al 
Gaudí, amb David Anguera, 
Ricard Farré i Martí Salvat. 

Els protagonistes de l’obra, en 
Xavi, en Bernat, en Marcel i en 
Toni, surten directament de 
qualsevol institut. Són els tres 
típics losers, freaks, nerds, 
marginals, ens diu Cambray. 

“Tres tíos que tenen ganes de 
tenir un futur, mentre la societat 
que els envolta, els companys de 
classe, no els deixa de fotre cops”, 
afegeix en una clara metàfora del 
món d’avui, en què es demana 
relleu generacional, encara que 
els mateixos que la reclamen són 
els que s’esforcen més a què no 
existeixi. Cambray, mentre 
buscava diners per fer possible 
l’obra, ho ha constatat. 

Als nois de l’obra els plantegen 
un repte: un duel a la festa de 
graduació –picada d’ullet 
ianqui–, en què els nerds i els 
altres actuaran davant de tota 
l’escola. Qui guanyi serà el nou 
ídol, cosa que als tres eterns 
perdedors els sona a pluja 
d’estiu. 

I on són els Manel?, li 
preguntem a l’Enric. Perquè la 
imatge que gasten, ukelele i tot, 
els acosta a la banda barcelonina. 
“El text, des del títol de l’obra, 
està teixit a base de cançons dels 
tres discos del grup”, ens avisa. 
Res més? Res més. Ens ensumem 
que hi ha alguna cosa més...

Cambray ens avisa que com 
que va buscar al calaix de la seva 
adolescència, i va trobar-hi els 
llibres de Tria  la teva aventura, 
no tenia altre remei que donar al 
públic un manual d’instruccions 
d’ús, amb la qual cosa els 
espectadors participaran en tot 
moment de la història. I, tot i 
buscar el nou públic del teatre, 
l’actor, director i dramaturg, ha 
fet servir els seus ‘enemics’, els 
productes televisius i massius 
que tots els joves coneixen, amb 
l’objectiu, diu, d’“encisar-los”. 
Tampoc no ha volgut amagar el 
fet teatral i, a l’estil Oriol Broggi o 
Alfred Hitchcock, és capaç 
d’aturar l’acció i tombar la quarta 
paret. 
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Tres ‘nerds’ i un destí
Enric Cambray està fart que els joves no vagin al teatre i per això ha 
creat ‘Els guapos són els raros’. Andreu Gomila escolta els Manel

El text, des del 
títol de l’obra, 
està teixit a base 
dels tres discos de 
Manel

 No sé si el coneixen, en 
Felix Krüll, un personatge 

creat per la imaginació de 
Thomas Mann i que és el 
fantotxe més famós del segle 
XX, encara que el seu creador 
ens deixés amb la seva història 
inacadaba. Un home guapo, 
jove i que passa per la vida com 
si tots ens haguéssim 
d’agenollar al seu davant. Que 
mentre Mann t’ho explica, 
acabes fent-hi amic, de tan 
simpàtic que és, el molt 
ganàpies.

 Aquest Felix Krüll podria 
ser, si li treiem l’adjectiu de 

guapo i jove, un Félix ben 
nostrat, estafador com el 
personatge de Mann. Un home 
que no és un personatge de 
ficció, sinó que és real, 
complex, i que des de casa seva 
es deu estar fent un fart de riure 
mentre mira les notícies a la 
tele. Ja ni se’n parla, d’ell.

 El curiós és veure com la 
Schauspielhaus de Zuric 

ha resumit les 600 pàgines de 
la novel·la en una obra de teatre 
d’hora i mitja, amb només 
quatre actors en escena i un 
muntatge més aviat barat. 
Quatre actors (Denis 
Geyersbach, Klaus, 
Brömmelmeier, Patrick 
Güldenberg i Milian Zerzawy) 
que es fiquen en la pell de Krüll, 
alhora, de manera simultània, 
desdoblats, amb una capacitat 
de captar l’essència del 
personatge impressionant. 

 Aquest senador viatger i 
burleta va gaudir fa uns 

dies com un nen d’aquesta obra 
a Zuric, i no es pot arribar a 
imaginar el que podria fer algú 
amb imaginació, a Barcelona, 
sobre aquest personatge, Felix 
Krüll, passat pel sedàs d’aquell 
altre Félix, estafador amb 
galons i més real que la 
Moreneta. Els suïsos, dirigits 
per Lars-Ole Walburg, han estat 
capaços d’aixecar un muntatge 
superb, directe. Amb un únic 
ingredient, ben barat: la 
imaginació, d’una dramatúrgia 
agosarada i una posada en 
escena hipnòtica. –Andreu 
Gomila
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Felix Krüll
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Enric Cambray (en gran), David Anguera, Ricard Farré i Martí Salvat són els típics que reben. 
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