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ARTS ESCÈNIQUES

Torna Jordi Sánchez, fracassa l’empori marisquer

d’autoria compartida, aquesta vega-
da amb Joel Joan, i la direcció de 
Pep Anton Gómez, futur coautor de 
Mamaaa!, Mitad y mitad i El gran 
dia. Sánchez és procliu a la drama-
túrgia a quatre mans, com les ger-
manes Labèque al piano. Tot sem-
blava preparat perquè es consolidés 
com a autor de comèdies del teatre 
català. Però la televisió i l’èxit van fer 
miques totes les previsions. Plats 
bruts ja era un fenomen televisiu 
quan es va estrenar Excuses. Com-
paginar els dos mons semblava una 
cosa plausible. Però contra tot un 
empori marisquer –assentat en l’al-
tiplà de les cadenes privades– no hi 
va haver res a fer. Jordi Sánchez és 
ara un personatge popular, un di-
buix xungo en una sèrie que ha tras-
lladat a la televisió el gamberrisme 
humà del 13, Rue del Percebe si 

catalans. D’alguna manera –per insis-
tir amb l’atreviment– ens ho deu a 
tots els que crèiem que era la gran es-
perança blanca, per seguir amb les 
imatges pugilístiques. 

És la responsabilitat que assu-
meix un autor que al costat de Joel 
Joan va apostar per un gènere inju-
riat: la comèdia comercial. Ells hi 
van afegir una etiqueta de qualitat 
i modernitat. Amb el seu treball de 
pioners l’humor ja no havia de ser 
un producte d’importació, moltes 
vegades d’un nivell tan ínfim que 
només servia per seguir alimentant 
el tòpic del subproducte artístic. 
Van demostrar que es podia posar 
un tresillo a l’escenari i entretenir el 
públic sense que ningú sentís vergo-
nya. Ironia, agilitat mental i ritme 
per reivindicar un teatre popular de 
llarga tradició catalana.e

aquesta vinyeta de Paco Ibáñez ha-
gués sobreviscut al Makoki o El Ju-
eves. I sembla feliç . 

Es fa difícil discernir si Mitad y mi-
tad, que ara es representa al Teatre 
Condal és el text que representa la na-
tural evolució cap a la maduresa de 
l’autor de Kràmpack. Potser no. És 
només una intuïció. Potser caldria 
demanar-li una comèdia sense signa-
tura compartida i llavors calibrar si és 
possible reconstruir el pont amb la 
seva dècada prodigiosa. Un comeback 
és possible. Aquí ens trobem amb 
l’extraordinari cas de Jordi Galceran. 
Primer tempteig amb Burundanga i 
confirmació amb El crèdit. Fins i tot 
podria –és un consell atrevit– seguir 
els passos de Galceran i pujar al ring 
del Torneig de Dramatúrgia, ara per 
ara la millor plataforma amb el seu àr-
bitre popular per als comediògrafs 

Cal reivindicar l’autor de ‘Kràmpack’ com a pioner de la nova comèdia catalana

L’ÚLTIM JORDI SÁNCHEZ 
Paco Tous i Pepón Nieto 

protagonitzen la comèdia 
Mitad y mitad. TEATRE CONDAL

Xicu Masó fa militància 
teatral amb Harold Pinter

vei del teatre: l’objectiu és sortir a 
l’escenari només armats amb la con-
vicció adquirida als assajos. Defen-
sar un text sense que els actors car-
reguin amb un personatge com si 
portessin un abric. El teatre de Ma-
só és la nuesa de l’essencial. El rigor 
interioritzat. Teatre de combustió 
per fricció en sec. 

Un text com L’encarregat de Ha-
rold Pinter –tragicomèdia amb 
punts beckettians– encaixa a la per-
fecció en aquesta visió que enllaça 
l’ancestral ofici amb la militància ex-
pressada, entre d’altres, per Louis 
Jouvet. Un triangle de personatges 
que semblen incomplets sense la 
tensió generada per la seva forçada 
convivència. Éssers amb una zona 

fosca d’on sorgirà la matèria amb la 
qual forjaran i trencaran aliances, 
s’establiran relacions de poder, es 
manipularà i es marcarà el territori. 
Un text amb l’habitual intrús pinte-
rià. Aquesta vegada és un rodamón 
amb doble nom. Un autèntic paràsit 
que s’introduirà en la vida i la rela-
ció de dos germans per alimentar un 
conflicte sense resoldre. 

L’atmosfera que es crea a l’Espai 
Lliure és perfecta: una amenaça dis-
fressada de comèdia, la violència que 
només coneixen els clowns. Albert 
Pérez és Daunis, el paràsit –una pre-
sència demoníaca–; Marc Rodríguez 
és Miki, el germà fugit a un món pa-
ral·lel (desconnectat del seu drama 
familiar), i Carles Martínez és Anton, 
l’altre germà (desconnectat del seu 
món interior i exterior). Entre tots 
tres creen una fèrria trama que acon-
segueix el seu zenit en el monòleg 
d’Anton, quan reconstrueix l’home 
que va ser abans dels electroxocs.e

Albert Pérez i Marc Rodríguez, dos dels actors que 
protagonitzen L’encarregat. ROS RIBAS

Anàlisi
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Han passat gairebé vint 
anys de l’estrena de 
Kràmpack al Teatre 
Prado de Sitges. Quan 
acabava la funció, la 

sensació era unànime: el teatre ca-
talà havia trobat per fi el seu come-
diògraf. Es vaticinava un relleu ge-
neracional pendent des dels anys 
daurats del Paral·lel. Jordi Sánchez 
només havia estrenat Mareig amb 
els amics de la Companyia Rebeca 
de Winter quan Joan Ollé li va en-
carregar un nou text per al cicle 
Nous Autors. El dirigia Josep Maria 
Mestres i hi actuaven Joel Joan, Es-
ter Formosa, Eduard Fernández i 
Jordi Sánchez. Un repartiment 
–sobretot vist des de la distància– 
com a mínim eclèctic. El jove autor 
(30 anys acabats de fer ) no s’espe-
rava ni l’èxit ni la repercussió d’una 
comèdia que ell etiquetava llavors 
de “vodevil transcendent”. 

Per primera vegada s’albiraven 
les influències positives d’uns dra-
maturgs envalentits davant la tele-
visió i que incorporaven sense com-
plexos el ritme, els personatges im-
perfectes i la ironia de sèries com 
Seinfeld. Amb el temps, el mestis-
satge de ficcions s’ha convertit en 
lloc comú entre els autors que han 
mantingut el bon nivell de la comè-
dia catalana, com Carol López, Jor-
di Casanovas, Cristina Clemente i 
Guillem Clua. 

Una consolidació interrompuda 
Després de Kràmpack vindrien el 
musical iconoclasta Sóc lletja –coes-
crita amb Sergi Belbel–, Fum, fum, 
fum i la demolidora Excuses, també 

L’encarregat 
TEATRE LLIURE 
20 de febrer 
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Què distingeix el teatre 
que dirigeix Xicu Masó? 
La possible resposta pas-
sa per la ficció. Situació 
imaginada: el director i 

els actors reunits en conspirativa in-
timitat –com Lenin i còmplices al 
cafè Odeon–, compartint l’entusias-
me revolucionari sota una cúpula 
fumejant d’idees. Dialèctica al ser-

Crítica

Entrebanc  
La televisió i 
l’èxit van fer 
miques la 
trajectòria 
ascendent de 
Jordi Sánchez


