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CINEMA
Sandra Bullock i George
Clooney protagonitzen
«Gravity», una de les
pel·lícules de l’any 39

Teatre Humor

Hereus de Rubianes, Capri,
Gila i Arévalo i amb l’embranzi-
da mediàtica que els suposa apa-
rèixer a la televisió. Parlem de
monologuistes com el cardoní
Berto Romero, que avui actua a
Martorell i del barceloní David
Guapo, que ho fa a Manresa,
que estan triomfant als escena-
ris del país. Atrauen un bon nom-
bre d’espectadors que no són
habituals als teatres de casa nos-
tra. Un públic que, en moments
de crisi econòmica, s’ha de tenir
molt en compte a l’hora de pre-
veure la programació per con-
tribuir així a la viabilitat
econòmica dels equi-
paments culturals. 

El gerent del teatre
Kursaal de Manresa,
Valentí Oviedo, as-
segura que «el gè-
nere del monòleg
va a l’alça perquè
la gent necessita
riure i passar-ho
bé» i també grà-
cies «al suport me-
diàtic de la televisió,
que contribueix que la
gent vulgui veure aquests
espectacles». «Es pot par-
lar que els monòlegs han
fet forat en l’oferta tea-
tral», afegeix. Segons
Oviedo, «actualment els
programadors oferim
monòlegs perquè hi ha
una demanda de la gent
i, segon, per mirar d’a-
traure un públic que no
és habitual dels teatres».
Aquest any, el Kursaal ha  pro-
gramat David Guapo, avui,
divendres, xou amb entrades
exhaurides, tal com va passar
la temporada passada amb
les sessions de Carlos Latre.

«Enguany també tindrem Santi
Millán, tot i que ell fa un monò-
leg més teatral, i de cara al 2014
volem programar-ne més», ex-
plica Oviedo. 

Ampliar públic
Pep Tugues, director del Teatre
Auditori de Sant Cugat, assegu-
ra que «els teatres municipals te-
nen l’obligació d’arribar al mà-
xim de gent possible i, per això,
s’intenta ampliar la tipologia de
representacions que es fan, i  els
monòlegs en són un exemple». A
més, «són un gènere que ajuda a
portar públic no habitual al tea-

tre». Tugues afegeix que
«els monologuistes

que apareixen a
la televisió «atra-
uen una franja
d’edat molt jove
que normalment
no són consumi-
dors d’espectacles
teatrals, però que
són el futur. Ei-
xamplem la base
d’esp e ctadors».

Aquesta sensació de
creixement és com-

partida per Francesc Ros-
sell, cap de sala del Teatre

Municipal l’Ateneu d’Igua-
lada, on Berto Romero ac-
tuarà el 25 d’octubre. Ex-
plica també que sempre
«ha existit una tradició de
monologuistes, com Ca-
pri, Rubianes i Mary Sant-
pere, tot i que eren uns
monòlegs més teatrals

que els actuals». Ara, les
aparicions a la televisió d’al-
guns monologuistes han per-
mès «que el gran públic tor-
ni a gaudir del gènere i es
converteixi en potencials es-
pectadors del teatre».
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Monòlegs
per atraure
un públic
teatral nou
Els programadors creuen que és un

gènere a l’alça gràcies al soroll mediàtic


Entrevista David Guapo
HUMORISTA

El músic i humorista David Ca-
llejón, més conegut artística-
ment com David Guapo, presen-
tarà el seu darrer monòleg, que-
nonosfrunjanlafiesta, aquest ves-
pre al teatre Kursaal de Manresa.
El popular monologuista, que es
va donar a conèixer en progra-
mes televisius com Sé lo que hi-
cisteis, El Hormiguero i, més re-
centment, a El Club de la Come-
dia, proposa als espectadors un
diàleg ple d’humor i espontane-
ïtat. 

Prefereix actuar en un teatre o
en un plató televisiu?

M’agrada més el teatre perquè
tens una resposta directa del pú-
blic, tot i que a la televisió tens
més difusió mediàtica. Però no
m’agrada estar gaire temps a la
televisió perquè t’estanca. A més,
en aquest mitjà hi ha aspectes
com les audiències o els pressu-
postos que s’allunyen molt de
l’art. No et deixen fer el que t’a-
grada i et donen un temps molt li-
mitat, en canvi al teatre tens més
llibertat.

Hi ha censura?
Sí, la televisió està molt cen-

surada. 
Em pot posar un exemple que

hagi viscut personalment?
Em vaig veure obligat a inven-

tar-me la paraula frungir per-
què no quedava bé parlar de fo-
llar. 

Per contra, la participació en
programes televisius fan gua-
nyar popularitat...

Sí, sí, et dóna un ressò medià-
tic molt important i et permet ar-
ribar a molta gent. És un impuls
a la teva carrera. Berto Romero
va ser el meu padrí televisiu, em
va donar l’alternativa i li ho
agraeixo. 

Però vostè necessita el tracte
directe amb el públic d’un teatre
ja que sempre diu que no fa mo-
nòlegs sinó diàlegs, oi?

Sí, és així, tot i que aquests dià-
legs no són necessàriament par-
lant amb els espectadors. Sí que
veig la reacció del públic i im-
proviso. 

Així, doncs, té un estil dife-
rent dels altres monologuistes?

El meu cas és atípic. Tinc un es-
til diferent perquè procedeixo
d’una escola diferent, la d’actu-
ar en bars on necessites la im-
provisació constantment. No et
regalen res en aquest tipus d’es-
tabliments, t’ho has de guanyar
tot a pols i això et reforça. 

Per tant, no té referents?
La veritat és que no n’he tingut

perquè vaig començar a veure
monòlegs quan vaig començar a
fer-ne. Per tant, tinc el meu pro-
pi estil perquè he crescut sense
veure monòlegs. 

Quan el seu estat anímic no és
el millor, deu ser complicat sor-
tir a l’escenri a fer riure.

A vegades pot passar, però, en
el meu cas, sortir a l’escena-
ri em posa de bon humor i
tot flueix. Estar entre tan-

ta gent em fa estar bé, m’ho
passo bé. 

Es pot riure de tot?
No. Tot té el seu costat

graciós, però crec que no
es pot riure de tot. Per
exemple, es podria fer
humor d’un enterra-
ment, però crec que
no cal. 

I com és el seu hu-
mor, doncs?

És molt blanc. Jo no faig refe-
rència a drogues, alcohol, pros-
titució, no m’agrada fer apologia
d’això. El meu humor és molt
familiar. Tampoc toco la política.  

No li agrada l’humor polític
que es fa en programes com Po-
lònia de TV3?

Sí que m’agrada. Considero
que Polònia fa una paròdia polí-
tica molt bona, i m’agrada veure
els seus gags perquè són tot un
espectacle. Però no ho incloc al
meu xou perquè la política es
passa de rosca. 
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«La televisió et dóna ressò però
et priva de la llibertat del teatre»
El monologuista exhaureix les entrades de l’espectacle que ofereix

avui a Manresa en un xou que combina humor, música i improvisació


L’ESPECTACLE

Lloc: teatre Kursaal. Sala Gran. Passeig de
Pere III, 35. Manresa.
Dia: avui, divendres, a les 21 h
Entrades exhaurides

Quenonosfrunjanlafiesta


