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Si ara fa dos anys, quan es pla-
nyien de no haver tancat el 
teatre Principal com Spa-
nair, ens haguessin mostrat 
la programació d’enguany, 

hauríem firmat. En especial pel que fa 
a les produccions teatrals pròpies que, 
mirades de cua d’ull, claven la metàfo-
ra del sector escènic d’aquesta terra. 

Un sector que podem definir com 
un gran Malentès, no el que va dirigir 
Andrés Lima, no, sinó el que es produ-
eix quan cada agent del sector parla 
tot sol i sense escoltar els altres, o sen-
se ser escoltat. I ja duim trenta anys de 
democràcia malbaratant les ocasions 
de trobar punts de treball en comú i 
solucions positives. 

El Principal és del color del vellut 
vermell, com la gelera que presideix 
l’espai escènic de la darrera estrena, 
on s’aferra com a una mare el fill, me-
tàfora clara dels actors fills d’aquesta 
terra, aferrats a una institució freda; 
Què hi ha aquí dins? –demana el pa-
re. Res. Zero. Més envant la mare res-
pondrà –és una maledicció i mai ens 
en sortirem–. I potser sigui aquest el 
destí d’un gremi que massa sovint es 
demana amb totes les matrícules que 
tens, què hi fas podrint-te en aquest 
femer? Teatre bo, això fa.  

Les produccions pròpies del Prin-
cipal són la redempció de la institu-
ció amb el sector. Al Cèsar el que és del 
Cèsar i a en López el que és d’en Ló-
pez. Però la manca de fluïdesa i treball 
en comú entre la resta d’agents –ins-
titucions, teatres, actors, companyies, 
etc.– és la imatge de la brega del moix 
i la gavina que clou l’espectacle, com 
podria cloure les inconvenients pri-
màries del PSOE.  

El malalt no ha sortit de l’UCI, pe-
rò l’actual línia del Principal ens enco-
ratja a pensar que li ha baixat la febre 
i esperem que la comèdia dels errors 
del mes que ve només sigui el títol de 
l’esperat nou Shakespeare de Pitus 
Fernández. 

Segurament no heu entès res 
d’aquesta columna; si és així, anau a 
veure La Maledicció. Per favor.
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sessiu. Llegeix, pensa, escriu i dibuixa. 
Aquest és el seu dia dia. I ho fa entre casa 
i els bars: quan es cansa, canvia d’escena-
ri. ¿T’imaginaves que viuries d’això? No 
tenia cap sentit pensar-ho: hi ha hagut una 
confluència de coses i de sort. ¿Entens la 
gent que no t’entén? Perfectament. I no 
em sembla gens estrany: ells veuen un ho-
me allà cridant però no entenen quina és 
la meva motivació ni quina ha de ser la se-
va en veure-ho. ¿Falta de connexió? Total: 
l’únic que veuen és que estic intentant ser 
graciós i no ho aconsegueixo. Què passa 
llavors? Res: és una intenció que s’ha vist 
fracassada i que simplement no funciona. 
També n’hi ha que diuen que ets un bar-
rut; ho saps? Ho sé: n’hi ha que pensen que 
m’hauria de fer vergonya la posició que se 
m’ha donat, que estic sobrevalorat i que no 
m’ho mereixo. 

JO = ‘CARICATO’

No té pressa per marxar. Des-
prés de la conversa en un bar 
vintage del Born que remet a 
un dinner americà passat pel 
filtre català, ens quedem atu-

rats a la cantonada: 15 minuts més de pos-
tentrevista. Parla a raig. Sense pressa ni 
pausa. Ha estat una hora d’entrevista cen-
trada en l’humor. O en el posthumor. O en 
l’humor d’avantguarda. No hem rigut ni 
hem demanat res. No hi ha hagut impre-
visibles, tot segons la llei de la normalitat. 
El rellotge immens i violent de la paret 
marca les 6 de la tarda. En punt. Canvia el 
torn de cambrers i ens aixequem per mar-
xar. Com que no hem begut res, no paguem. 
Saludem amablement i desapareixem.  

17.46 = IDEA 3. El Miguel pot treballar 
molt sense fer res i pot estar no fent res i 
treballant molt: Això meu és una carrera 
contra l’esforç. S’ha fet famós amb els ul-
traxous: espectacles que són com monò-
legs però sense acudits, sense moments 
quotidians, sense recursos fàcils. És fàcil 
i complicat a la vegada. Sintetitzant: no és 
un còmic, ni tot el contrari tampoc. Con-
cretem: es diu de tu que ets l’avantguarda 
de l’humorista més modern. Per què? Per-
què representa que faig riure, però no faig 
riure; i han etiquetat això com el nou hu-
mor. Pausa, breu, fugaç, gairebé inexistent. 
Reflexió endins mentre ell segueix. ¿L’hu-
mor més avançat passa per no fer riure? 
¿La gent que va als seus espectacles no riu? 
¿I ell? I de cop, totes els dubtes resolts: Jo 
no penso en com fer riure sense fer riure. 
/ La gent que ve riu, sí. / Els meus lapsus i 
errors em fan riure. / Jo intento passar-
m’ho bé, també.  

17.23 = IDEA 2. Seguim enrere en una 
entrevista seriosa. Va començar actuant 
en museus, galeries i agències de publici-
tat. ¿Artista, humorista? Pregunto: Això 
teu, és art? Jo vaig estudiar belles arts i em 
va bé treballar dins d’aquests paràmetres 
perquè em permet fer el que vulgui: amb 
total llibertat. ¿Et molesta l’etiqueta d’hu-
morista? No; em van bé les dues coses. Ai-
xò sí: oficialment, als autònoms hi surto 
com a humorista/caricato; al final, jo estic 
més a prop de l’escultor que de l’humor. 
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Miguel Noguera 34 anys. Icona del posthumor. Exmonitor de menjador, te-
leoperador i cambrer reconvertit en artista, humorista i monloguista. Conside-
rat un dels millors artistes del món per la revista Creamier. Diuen que és el Fer-
ran Adrià del riure; i el nou Gómez de la Serna. Davant l’elogi, ell s’arronsa d’es-
patlles i diu: Hi ha gent a qui li agrada, i gent a qui no. Fa ultraxous i publica llibres. 
L’últim: Mejor que vivir, editat per Blackie Books. Una juxtaposició d’idees en for-
ma de llampecs que el sorprenen en els moments més inesperats. Autèntics dis-
barats, meravellosament encertats. 

Quin és el teu segell? Fer xocar material 
críptic, molt privat i íntim i generar un 
llenguatge propi davant una audiència. Es 
tracta d’una juxtaposició d’idees, expulsa-
des en brut, sense maquillar-les, una dar-
rere l’altra, generant una espècie de cata-
rasi. Boom! Boom! Boom! El Miguel fa 
anys que circula; arrossega una legió de 
fans i tones d’idees. Què ha canviat des que 
va començar? Que ara sóc molt conscient 
que em guanyo la vida així. I que la gent 
que em ve a veure ja sap què ve a veure: ja 
no hi ha desconcert ni maldat. 

17.08 = IDEA 1. No és violent, però té 
mala bava i li agradaria haver inventat la 
porra. O, simplement, un pal. Parla millor 
que escolta. És més honest que diplomà-
tic, més tímid que seriós, i més perfecci-
onista que rigorós. De fet té un punt d’ob-

S’ha fet famós amb els ultraxous: com monòlegs però sense acudits. PATRICIA BURRIEZA
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