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MÚSICA Mor Josep Fortuny,
membre de la Dharma 
Fundador de la banda, n’era el bateria i l’ideòleg
fins que la passada matinada va morir al seu do-
micili per causes naturals.  44
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FETS I GENT El Papa renya la cúria
perquè pensa massa en el Vaticà
Bergoglio afirma en una entrevista que l’«Església ha de tornar a ser
una comunitat del poble de Déu».  45

Donar vida a l'univers dels folls
de Shakespeare, subvertir-los i
apropar-los a l'actualitat amb altes
dosis d'humor absurd. Aquest és el
punt de partida de l'obra còmica
Els folls de Shakespeare, que el
festival Temporada Alta estrena
aquest proper cap de setmana al
Teatre de Salt. 

Damunt l'escenari, Xicu Masó i
Carles Martínez estripen els millors
fragments còmics del dramaturg
anglès, se'n burlen del poder, de tot
allò establert i fins i tot del mateix
públic. 

L'humor dels folls, els bufons
pagats per la cort, es mescla amb
la realitat i dóna carta blanca als
dos actors per cantar les veritats al
públic, que com els reis d'abans,
ara són els qui han pagat per veu-
re'ls fer el seu ofici.

La idea de portar els folls de Sha-
kespeare damunt l'escenari pla-
nava des de feia temps al Tempo-
rada Alta. El seu director, Salvador
Sunyer, ja va rebre'n la proposta per
part de Quim Masó, i ara és el seu
germà Xicu qui l'ha duta a escena.
El mateix actor gironí ha estat qui
ha escollit l'equip que ha fet pos-
sible que l'obra agafi forma i cos.

Marc Rosich i Llàtzer Garcia
Els dramaturgs Marc Rosich i Llàt-
zer Garcia en signen el text, i Mi-
quel Gorriz la direcció. Inicial-
ment, Els folls de Shakespeare es va
concebre com un monòleg, però
ben aviat ja es va veure que la

peça funcionava millor a dues
veus, i aquí va ser on va entrar en
escena Carles Martínez.

En síntesi, aquesta obra, de poc
més d'una hora de durada, dóna
vida a l'univers dels folls –els bu-

fons de la cort– que el dramaturg
anglès va fer aparèixer a Nit de reis,
Hamlet o El rei Lear. Però com ex-
plica el mateix Xicu Masó, de cap
manera s'ha de veure l'espectacle
com «una antologia amb sentit
museístic d'aquests personatges»,
assegura.

I és que, de fet, la peça va més
enllà. Partint dels millors frag-
ments còmics del dramaturg an-
glès, Els folls de Shakespeare els es-

tripa i els trasllada a l'actualitat.
«Allò que fem és aprofitar la car-

ta blanca que tenien els folls per
cantar la canya i fer sortir les veri-
tats incòmodes», explica Masó.

Per això, aquí, els dos actors es
burlen damunt l'escenari del po-
der, de tot allò establert i també del
mateix públic, que és qui ha pagat
per veure'ls i qui, en cert manera,
els fa portar el seu ofici de folls da-
munt l'escenari.
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Xicu Masó subverteix el món dels folls
de Shakespeare amb humor absurd 

Temporada Alta estrena divendres al Teatre de Salt una peça que canta les veritats al públic i es burla del poder

Xicu Masó i Carles Martínez ofereixen un tast de l’obra per als fotògrafs de premsa. 

ANIOL RESCLOSA

L'escriptor Ginés Sánchez ha
guanyat el IX Premi Tusquets Edi-
tors de Novel·la 2013 per la novel·la
Los gatos pardos. Nascut a Múrcia
el 1967, Sánchez s'havia presentat
al certamen amb el pseudònim de
Lungri el Cojo i és autor d'una pri-
mera novel·la, Lobisón.

El jurat ha valorat «el vigor nar-
ratiu de tres històries contundents
que s'entrecreuen en una mateixa
nit d'estiu, explicades amb credi-
bilitat i vertigen creixents, i que par-

len, enmig de bandes i venjances,
de festes i apostes al límit, de les
ànsies d'una jove adolescent per
deixar de ser-ho i allunyar-se del
model de la seva mare».

Ginés Sánchez va confessar
ahir, després d'anunciar-se la de-
cisió, que «no pensava guanyar» el
premi en considerar que la seva
novel·la no és fàcil, ja que està po-
blada d'«uns personatges que ex-
treuen tota la seva condició hu-
mana i el resultat final és una flor
monstruosa».

Defineix l'escriptor murcià els
seus personatges com a «veritables
huracans», «personatges dolents,
recargolats, que sent dolents són
humans». 

L’obra té tres personatges que
acaben entrellaçant-se, Jacinto,
un guardaespatlles i sicari mexicà
que una nit ha de passar comptes
per al seu cap; María, una jove de
15 anys que aquella nit surt amb
els seus amics per provar expe-
riències noves; i Ginés, veí de l'an-
terior i que coneix el primer.
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Ginés Sánchez rep el premi Tusquets

Marc Rosich i Llàtzer Garcia s'han
fet contrapès l'un amb l'altre per es-
criure aquesta particular follia, que
no només beu de Shakespeare, sinó
també d'altres fonts, «com els Ger-
mans Marx o els Monty Phyton», ex-
plica Rosich. «Hem jugat amb el
món de l'humor absurd, improvisant
i transgredint», concreten els dos
dramaturgs. I hi afegeixen: «En cer-
ta manera, el foll és aquell qui fa de
mirall dels defectes per la persona
per a la qual treballa». El resultat,
que es podrà veure aquest diven-
dres i dissabte a Salt, és un recital
d'ironies que promet desmuntar tot
el règim d'allò políticament correcte.
«És una obra, a més, que no està
tancada, i que més enllà del 5 d'oc-
tubre ens permetrà seguir treba-
llant amb aquest humor dels folls i
traslladar-lo a la realitat», concreta
el director, Miquel Gorriz. Els folls de
Shakespeare s'estrenarà a les nou
del vespre del proper divendres 4
d'octubre, un dia després que el
Temporada Alta aixequi el teló. Se'n
farà una segona funció l'endemà,
també a les nou del vespre, ha infor-
mat el festival, que ja fa dies que va
oferint noves funcions dels especta-
cles que exhaureixen les localitats.
ACN SALT



IMPROVISAR I TRANSGREDIR

Shakespeare, els
Germans Marx i
Monty Phyton

Partint dels millors fragments
còmics del dramaturg britànic,
l’espectacle els estripa i els
trasllada a l’actualitat 

Cursos sobre Cinema Invisible i
Hitchcock al Museu del Cinema

El Museu del Cinema ofereix
una nova oferta de cursos per a tots
els aficionats al món del cinema. 
El primer curs s’impartirà els me-
sos d’octubre i novembre i es de-
dicarà al Cinema Invisible, a través
de realitzadors com  Pen-Ek Ra-
tanaruang (Tailàndia), Philippe
Garrel (França), Nobuhiro Suwa
(Japó), Nanni Moretti (Itàlia) o
Béla Tarr (Hongria).  El curs l’im-

partirà el cineasta Pere Vilà. El
segon curs s’iniciarà el 25 de gener,
tindrà com a professor el crític
Quim Casas i estarà dedicat a Al-
fred Hitchcock. Durant el mes de
març els alumnes podran gaudir
del curs de cinema: Això és fan-
tàstic, impartit pel crític Josep Mir
i que se centrarà en el gènere fan-
tàstic, entès com aquell que in-
trodueix elements de fantasia, mà-
gia o excepció.
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