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¿Què he fet jo  
per merèixer això?

¿D
e què es pot escriu-
re quan un no sap 
què dir i té espai 
per omplir? Del 

que diuen els altres. Aquest és el meu 
cas i aquesta la meva circumstància. 
Perquè resulta que avui em trobo blo-
quejat –és una manera amable de dir-
ho– pel soroll que m’envolta. Escric so-
roll volent dir xerrameca buida, ton-
teria en veu alta, estupidesa solemne, 
bla bla bla que ofèn tant com atordeix. 
I no em serveix el gastat «A palabras ne-
cias, oídos sordos» (o, com llegeixo a la 
xarxa, «A paraules elèctriques, orelles 
sense bateries», «A paraules empre-
nyadores, orelles amb condó», o –i 
aquest és el que més m’agrada– «A pa-
raules d’Einstein, orelles de París Hil-
ton») perquè no vull anar tapant-me 
les orelles de per vida. 
 Estic fins aquí (assenyali vostè al 

seu cos la part o zona que consideri 
més adequada) de sentir estupide-
ses. O pitjor, bestieses amb pretensió 
de veritats universals. O pitjor, molt 
pitjor, mentides conscients. Quin 
cansament, quin afartament, quina 
mandra. Obren la boca i m’ofenen. 
Alguns m’ofenen ja sense necessi-

tat d’obrir la boca, m’ofenen amb la 
seva sola presència. Se’m dirigeixen 
amb aire condescendent, com si jo 
fos tonto de solemnitat, donant per 
descomptat que em fan un immens 
favor al dedicar-me un segon del seu 
temps. No aguanto més. Estic a punt 
de trencar el meu carnet de ciutadà i 
llançar-me a viure per lliure, a l’estil 
bon salvatge, de la mà de Rousseau. 
Faig meus la veu i el gest de Carmen 
Maura (¿o era Almodóvar?) i crido alt 
i clar, als quatre vents: «¿Què he fet 
jo per merèixer això?».

D’aquí i d’allà

M’agradaria saber què hem fet –o 
què no hem fet– per tenir la mala 
sort de coincidir en un moment tan 
delicat com aquest amb una classe 
política tan... ¿incapaç? ¿mediocre? 

Josep Maria Pou
ACTOR I DIRECTOR DE TEATRE

Tenir la mala sort de 
coincidir amb una classe 
política tan... ¿incapaç? 
¿mediocre? ¿absurda?

¿absurda? I parlo d’aquí i d’allà, del 
nord i del sud, de l’est i de l’oest. Ja sé 
que no és bo generalitzar. Demano, 
doncs, disculpes a les excepcions. 
Que n’hi ha, és clar que n’hi ha. Ama-
gades, però n’hi ha; desactivades, pe-
rò n’hi ha; mortes de vergonya, però 
n’hi ha. Em diran que també hi ha 
metges incapaços, arquitectes medi-
ocres, farandulers absurds. D’acord. 
N’hi ha. Però a aquests no he de sen-
tir-los diàriament, aquests no donen 
titulars diàriament ni obren teledia-
ris diàriament. Escric això amb la rà-
dio posada. Sento el que sento i em 
cabrejo. Començo a veure-hi clar. I 
em nego a acceptar que al final, dar-
rere de tot, darrere de tots, no hi ha 
res més que política.  
 ¿No els fa vergonya haver de par-
lar d’això una vegada i una altra? A 
mi sí. H

puntsa

ESTRENA D’UN ESPECTACLE ERÒTIC I FESTIU

a The hole. I a més repeteix perquè 
l’espectacle va canviant, no sem-
pre hi ha els mateixos números, es-
tà viu», destaca Pepa Charro, nom 
de La Terremoto en la intimitat. A 
diferència d’El Molino, on es va con-
vertir en supervedet apadrinada 
per Merche Mar, al Coliseum no ne-

Les butaques han desaparegut 
de la platea del Teatre Coliseum. 
Un munt de taules amb un fana-
let vermell espera els espectadors 
que vulguin descobrir The hole (El 
forat), un espectacle de pit i cuixa 
que té La Terremoto de Alcorcón 
com a mestra de cerimònies. Ella 
és l’amfitriona d’una esbojarrada 
festa que transcorre en un escena-
ri amb dos elements: uns enormes 
llavis i una escala. Des d’allà, vesti-
da per matar amb un sensual con-
junt de llenceria negra, la dona sís-
mica convida el públic a sumar-se a 
la festa a The hole, un forat on viuen 
estranyes criatures com una espe-
cialista en acrobàcies aèries de 120 
quilos, o Vinila von Bismark, estre-
lla del burlesque que apareix als 
cartells. 
 Divuit artistes participen en 
aquesta proposta tirant a picant 

amb números de circ, striptease, hu-
mor i música que desembarca a 
Barcelona després de l’èxit aconse-
guit a Madrid, on el mes que ve s’es-
trenarà The hole 2. 
 «La clau de l’èxit està en el fet que 
molta gent que mai va al teatre ve 
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Cabaret pota negra
‘The hole’ desembarca al Coliseum, que ha tret 200 butaques de la platea per tenir 
un ambient més íntim H La Terremoto de Alcorcón exerceix de mestra de cerimònies

«Molta gent que 
mai va al teatre 
ve a veure’ns», 
diu la vedet sobre 
l’èxit del xou

cessita plomes. Renovar la imat-
ge del cabaret era l’objectiu dels 
impulsors del xou, el productor 
Iñaki Fernández i el director, Juan 
Francisco Ramos, de la companyia 
Yllana. «The hole no és només una 
successió de números, hi ha un fil 
argumental que justifica tot el que 
passa en escena. I hi ha un missat-
ge: És una oda a passar-s’ho bé», 
assegura Ramos.

Copes i sopar

La platea del Coliseum ha quedat 
en 400 places, unes 200 menys 
amb la nova decoració de la platea 
que permet alguna cosa més que 
un contacte més gran entre artis-
tes i públic. A les taules es pot pren-
dre copes i sopar durant el xou.
 Tot l’equip està a punt per al 
seu debut a Barcelona, tot i que en-
cara els costa creure la polèmica 
generada per la campanya publi-
citària que va ser retirada d’auto-
busos i ferrocarrils de la Generali-
tat. «La mateixa es va fer a Madrid 
i no va passar res. ¡Com ha canvi-
at Barcelona!», diu Charro, que es-
tà fent un esprint per posar-se al 
dia i treure suc de l’actualitat. «A 
Madrid amb el filó de Bárcenas va 
ser un festival. Necessito veure ara 
què vol sentir la gent aquí i què es 
diu d’Artur Mas». H33 Vinila von Bismark (esquerra) i La Terremoto de Alcorcón, al xou.
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