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A l’edat mitjana, els bufons eren 
els encarregats de fer riure els 
reis i la cort. En el nou 
espectacle de Toni Albà, reis i 
cort són els espectadors, i el 
bufó, ell mateix, que construeix 
l’espectacle en temps viu i amb 
la cara descoberta, segons les 
ordres i la inspiració del públic. 
“Poso un tros de fang deforme, 
que sóc jo,  a la mercè dels 
espectadors, i els provoco 
durant els deu primers minuts 
de l’espectacle, perquè em 
reptin”, explica. Aquestes són 
les normes del joc que proposa 
Albà. “Tot el que jo faci dependrà 
del que ells em diguin”. Entre 
tots, públic i actor, es crea 
l’espectacle. El seu joc té una 
única prohibició: avorrir. Per tal 
d’evitar-ho, el bufó retorna a la 
immediatesa de la Commedia 
dell’Arte, i a les arrels de la seva 
formació en mim i pantomima. 

“Sempre estem tornant als 
inicis. Quan miro el vídeo del 
meu espectacle de fi de curs a 
l’escola Jacques Lecoq, a París, 
m’adono que fa 30 anys 
buscava els mateixos orígens 
que em preocupen ara: el nen 
que juga”.  De fet, l’element del 
joc és present en l’anglès (play) i 
el francès (jouer) per designar la 
representació teatral. “El que 
faig és exactament això; jugar. 
No he inventat res, l’única 
originalitat amb què compten 
els artistes recau en el com”, 
conclou.

Hi ha una veritat immutable i 
simple, i és que veure algú que 
ensopega i cau fa riure el mateix 
des de fa milers d’anys. “Si 
Chaplin veiés quin cinema es fa 
avui dia, s’adonaria que la base 
és exactament la mateixa. És 
una qüestió natural.” 

‘BUFONANT’ es fa al Latino 

Teatre fins al 30 de març.

ALTRES CARES El rei de la imitació

EL MONARCA
Buscava una foto de Toni Albà imitant  
el rei, un dels seus papers estel·lars, 
i he estat a punt d’agafar-ne una de 
l’autèntic. Què t'hi jugues que fins i 
tot Doña Sofía podria confondre’ls?

EL PAPA
La mateixa mirada malèvola i aquella 

actitud entremaliada del poderós 
amb consciència de ser-ho. L’únic 

que trobo a faltar de l’últim papa són 
les imitacions d’Albà.

01. 
JOAQUÍN REYES
És un dels creadors de La Hora 

Chanante i el pare d’Enjuto 
Mojamuto. Però el que em roba el 
cor és veure’l fent de Manu Chao 
o de Bjork a Celebrities.    

 Club Captiol  
Dv. 21, ds. 22 i dg. 23

02. 
MITAD Y MITAD
Ha nascut un quartet poderós: 
Jordi Sánchez i Pep-Anton Gómez 
dirigeixen, i Paco Tous i Pepón 
Nieto interpreten.  

 Teatre Condal. De dc. a dg.

03. 
CORBACHO 3G
¿Sabíeu que hi ha una xarxa 
social per a gossos? ¿I que els 
nadons d’avui dia tenen més fotos 
d’ells mateixos en un sol dia de 
vida, que els seus pares, en un any 
sencer? Corbacho us ho explica.   

 Teatre Joventut. Dissabte 22

04. 
IMPRO-SHOW
Recomanaria a tothom que com 
a mínim un cop a l’any es regalin 
aquest espectacle.   

 Teatreneu. Dj. ds. i dg.

05. 
CLAPÉS I BOHIGUES
Defenso a capa i espasa els 
impresentables que no intenten 
amagar la seva cara dura. El Sr. 
Bohigues entra en aquest grup.  

 Club Capitol. Ds. 22

Ens agrada!
  
Per Maria Junyent

rada!

Si vols petar-te de riure 
entra a timeout.cat

Voleu jugar amb mi?
Toni Albà és un bufó a les ordres de la cort d’espectadors. La 
Maria Junyent el compadeix
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