
40

cultura 
DISSABTE, 22 DE MARÇ DEL 2014 arabalears  

MÚSICA

“En l’espectacle mor molta 
gent, sobretot manifestants”

 
“Bé, molt bé”. Així explica Albert 
Pla com se sent gairebé dos mesos 
després d’haver tingut un infart. 
Un cop recuperat, reactiva l’espec-
tacle Manifestación a L’Auditori 
de Barcelona del 27 al 30 de març.

aquest nou insult a Espanya”, de-
ia la campanya. Aquelles actuaci-
ons no es van arribar a celebrar 
perquè Pla va tenir l’infart.  

Novetats en la manifestació 
Recuperada la salut, el músic sa-
badellenc reprèn la gira de Mani-
festación. L’essència de l’especta-
cle és la mateixa: un home parti-
cipa en una manifestació seguint 
una dona i acaba convertit en un 
àngel exterminador que dispara a 
tort i a dret, a dalt i a baix, al poder 
i als mateixos manifestants. “En 
aquest espectacle mor molta 
gent, però sobretot manifes-
tants”, diu Pla, que hi ha afegit 
cançons noves. “Una és una fór-
mula per fabricar bombes i en una 
altra parlo sobre com de difícil és 
organitzar una manifestació. 
També n’hi ha una sobre un rus 
que vol muntar un hotel a Lloret”, 
explica un home que quan mori 
espera que un dels seus “llegats 
socials” sigui “no haver votat 
mai”. “El Parlament em fa molt 
riure. La meva intel·ligència no 
dóna per entendre-ho. No m’acla-
reixo ni amb la gent del grup de 
WhatsApp de P-5 del meu fill”, 
diu Pla. Més empatia té amb el ci-
nema. Aquest dies Isaki Lacues-
ta acaba el muntatge de la pel·lí-
cula Murieron por encima de sus 
posibilidades, en què Pla col·labo-
ra com a actor i també en la banda 
sonora.  

Pel que fa al futur, assegura 
que té al cap cinc o sis especta-
cles. “Segurament acabaré fent 
un monòleg, perquè és l’única co-
sa que em contracten. Segur que 
no serà una òpera rock”, diu 
Pla.e 

XAVIER CERVANTES  
BARCELONA. Albert Pla (Sabadell, 
1966) explica que està “bé de salut”, 
i que no ha tret “cap conclusió” de 
l’infart que va tenir el 27 de gener. 
“Fumo menys”, va dir ahir a L’Audi-
tori de Barcelona, on té programa-
des quatre representacions de l’es-
pectacle Manifestación del 27 al 30 
de març. La trajectòria d’aquest mo-
nòleg musical, nascut com una co-
producció del Festival Temporada 
Alta de Girona i el Festival de Jazz 
de Barcelona, ha experimentat di-
verses incidències des que es va es-
trenar, el 24 de novembre del 2012 
a l’Auditori gironí. Per exemple, la 
cancel·lació d’un concert al Teatre 
Jovellanos de Gijón després que Pla 
declarés al diari La Nueva España: 
“Sempre m’ha fet fàstic ser espa-
nyol, i espero que a tothom”. “No els 
va agradar gaire, i vam perdre molt 
públic que no teníem. Queda clar 
que hi ha llocs on t’estimen”, diu Pla 
sobre aquella cancel·lació.  

Tot l’enrenou provocat per les 
declaracions a la premsa asturiana 
va tenir conseqüències. “Sóc un ciu-
tadà que el govern espanyol reco-
neix obertament que no vol que tre-
balli”, assegura Pla, que també es va 
convertir en la diana d’una campa-
nya de la web Patriotas.org, que va 
promoure un boicot als concerts 
que tenia previstos al Círculo de Be-
llas Artes de Madrid el 31 de gener 
i l’1 i el 2 de febrer. “Cal impedir 

Albert Pla davant del cavall de fusta de L’Auditori de Barcelona, on actuarà del 27 al 
30 de març. MANOLO GARCÍA 

Albert Pla torna a actuar dos mesos després de l’infart 
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Contant i “veriuant” 
històries

Xavi Castillo és l’autor, director i actor de 
l’obra ‘El mono’, de la companyia Pot de Plom

L’actor valencià Xavi Castillo fa una feina acurada i molt precisa que 
aconsegueix la comunió entre actor i públic. TEATRE DEL MAR

Polèmica  
“No els va 
agradar gaire 
que digués 
que em fa 
fàstic ser 
espanyol”, diu

El mono 
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El mono, de Pot de Plom, 
o també de Xavi Castillo, 
que és qui l’ha escrita, di-
rigida i interpretada, de 
nou al Teatre del Mar. 

Amb el vestuari han gastat poc, a tot 
estirar, els vestits i cascs per quan 
reinterpreta Juego de tronos, recon-
vertit en Juego de monos, que segu-
rament deu ser un pou sense fons 
per als humoristes, però no l’he vis-
ta mai.  

Pel que fa a l’attrezzo, hi ha un pa-
rell de cartells o pòsters, algun li ser-
veix de power point, que crec que no 
sortien a l’anterior criatura del 
showman valencià, que no és altre 
que el transsumpte capità moro 
d’Alcoi i, per què no, la versió llevan-
tina de Rubianes, que ja s’ha fet un 
lloc als escenaris locals, com no po-
dia ser d’una altra manera. Dic això 
del Rubianes llevantí per una raó 
molt senzilla: el “galaicocatalán” ve-
nia si fa o no fa, cada temporada amb 
el mateix espectacle, el famós Ru-
bianes solamente, que es semblava 
d’un any a l’altre, mentre que Xavi 
Castillo li canvia el nom, però els es-
pectacles també s’assemblen. No és 
un matís negatiu, ni molt manco, 
d’aquí la comparació, encara que a 
més d’això hi ha altres elements co-
muns, com és el tipus de llenguatge, 
la comunicació amb el públic, tan 
directa, les rialles a mitjan gag, com 

Crítica si d’una improvisació es tractés. Pe-
rò està clar que no ho és. Es nota que 
és una feina acurada i ben feta, molt 
precisa, que fa que la comunió entre 
l’actor i el públic sigui la que perto-
ca per aconseguir el resultat desit-
jat, que no és altre que fer riure el 
respectable. 

 Val a dir que per a aquest espec-
tacle Xavi Castillo ha incorporat un 
ajudant a la bateria, que per cert no 
surt en el programa de mà. El que no 
varia són els diferents personatges 
que hi intervenen, com Rita Bar-
berá, el capità moro d’Alcoi, Alber-
to Fabra, l’altre Fabra, el de les ulle-
res de sol, el Papa que, clar, va vari-
ant, i ja en duu tres, Montoro i altres 
polítics del PP, perquè els del PSOE 
no tenen ni un acudit, com explica 
Castillo, i naturalment Bauzá, el de 
“lo nostro”,  que anirà agafant pro-
tagonisme a mesura que vagin pas-
sant els dies de funció, sobretot i per 
exemple després que Vidal Quadras 
li hagi brindat tàcitament una cadi-
ra a Vox, el nou partit polític, amb la 
qual cosa no seria cap doi repetir al-
gun dia les tres representacions que 
resten.  

No cal dir que Xavi Castillo enga-
na el públic quan diu que la durada 
és de cent cinc minuts, perquè com 
és de suposar ni el mateix protago-
nista seria capaç de mesurar la mi-
nutada de l’espectacle, que el dia de 
l’estrena varen ser dues hores i se-
gur que el protagonista hauria  po-
gut fer dues hores més, sense gaire 
esforç, més enllà del físic, perquè, 
entre moltes altres coses, el que 
transmet és això, la capacitat i pos-
sibilitat d’anar contant i “veriuant” 
històries del dia a dia, que sempre 
superen la imaginació de qualsevol 
humorista.e


