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TEATRE // HUMOR

Leandre provoca una 'Desbandada' al Villarroel 

ROGER PASCUAL
BARCELONA

Després de l'èxit obtingut amb Madame et monsieur, Leandre Ribera torna a Desbandada a donar vida
al seu clown homònim. En aquest nou muntatge, que es podrà veure fins al 4 d'abril al Villarroel Teatre,
Leandre es converteix en el cantant mut d'una beat band.
David Moreno, Marc Sort i David Parras, els integrants de la banda, teixeixen una bastida rítmica que
bascula des dels tangos fins al swing, passant pel dixieland. Sobre aquest teixit Leandre hi desplega un
ampli repertori de gags en què destaca la seva capacitat per donar enginyosos usos a objectes
quotidians. Així, per exemple, un parell de paraigües li serveixen tant de vestit de farbalans com de
closca de cargol. Tot i ser un espectacle adreçat a tots els públics, Leandre no dubta a abaixar-se els
calçotets, cosa que no creu que pugui escandalitzar els més petits "perquè precisament ells --
assenyala-- són els que ho veuran com una cosa completament normal".
Disposat a trencar la quarta paret, el mim té l'obsessió de fer participar el públic, motiu pel qual utilitza
qualsevol excusa per buscar la seva complicitat i, fins i tot, no dubta a baixar a la platea. Defensor a
ultrança del teatre gestual i fan declarat de Charles Chaplin, Buster Keaton i els germans Marx,
considera que els mims d'abans "vivien d'un mateix número molts anys; ara, ens ho hem de
treballar més".

NOU PROJECTE
Malgrat mostrar-se encantat de recuperar el personatge al qual ha entregat una dècada de la seva vida i
al qual va deixar una mica de banda per treballar amb Claire Ducreux, Leandre ha reconegut que vol
repetir la bona química viscuda amb la ballarina francesa a Madame et Monsieur i, de fet, tenen pensat
col.laborar en un projecte sobre la soledat.
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