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El públic davant les tauletes que mesuraven ahir les rialles

Barcelona

Justo Barranco

JORDI PLAY

Pagar per riure. Per cada rialla.
Ni més, ni menys. Si no rius, el
preu de l’obra és de zero euros.
Si rius, pagues a 0,30 per rialla,
amb un límit perquè, si algú es
diverteix molt, no s’arruïni. Un
teatre barceloní i el think tank
creatiu d’una agència de publi-
citat internacional es van unir
ahir a la nit per celebrar una
sessió de teatre única i sorpre-
nent: 60 membres del públic
que ahir va acudir al teatre
Aquitània a veure una altra em-
bogida sessió de la companyia
Planeta Impro van tenir davant
d’ells unes tauletes –amb una
càmera dotada d’un programa
per al reconeixement de l’ex-
pressió facial del riure– que
comptaven cada una de les ria-
lles que els produïa el xou.
Al final, la mitjana va ser de

48,56 rialles per espectador, co-
sa que hauria suposat sense lí-
mit de preu –que ahir era de
vuit euros– uns 15 euros per cà-
pita. Però això era només lamit-
jana. Hi va haver gent que al fi-
nal de l’hora d’improvisacions
no gaire políticament correctes
–incloses referències a Carrie i
Gremlins– havia rigut només
quatre cops –o la tauleta no

n’havia reconegut més a les lí-
nies dels seus ulls, celles, nas i
llavis– i havien de pagar un eu-
ro,mentre que d’altres van acu-
mular 147 riallades, cosa que
en altres condicions els hauria
suposat 44 euros! per l’obra.
La sessió ara per ara és única

però l’experiment no s’atura
aquí. La idea va partir de Cyra-
nos McCann, un hub creatiu
per a clients internacionals de
l’agència de publicitat McCann
Erikson que explora vies alter-
natives per a la comunicació de
marques. En una etapa en què
el teatre passa per un moment

difícil per la pujada de l’IVA i
també busca noves fórmules,
van pensar a ajudar-los a tro-
bar-les amb aquesta asseguran-
ça que representa per a l’espec-
tador no pagar si no riu i que
han anomenat Payperlaugh (pa-
ga per riure). La productora
barcelonina Canadá va gravar
tot el que va succeir ahir a la nit
al teatre i editarà un vídeo de
tresminuts que l’agència, expli-
ca Jesús Vergés, presentarà als
Lleons d’Or del Festival Inter-
nacional de Publicitat de Canes
en l’apartat de tecnologia apli-
cada a la comunicació.
I, a més, el responsable de

l’Aquitània, Josep Salvatella,
vol que l’experiment es repetei-
xi i un professor de la UAB, Pe-
dro Rey, que treballa en siste-
mes d’incentius, vol seguir la lí-
nia. Un camp ampli que suposa
investigar emocions i més: Dei-
xa la gent de riure per pagar
menys? La pròxima sessió po-
dria ser dePaypercry, pagar pel
que es plori.c
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Menú romàntic de
Sant Jordi a Danzarama
Gaudeix en parella d�un deliciós menú en el mític Danzara-
ma, en ple centre de Barcelona. Un complet menú pensat
per un dia molt especial amb el millor de la cuina de mercat i
música en directe

Gran Via, 604 Barcelona

www.danzarama.com
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Redueix greix
i centímetres
Arriba a l�estiu amb uns centímetresmenys. Estilitza la teva çgura
amb 5 sessions de làser lipolític, cavitació, pressoteràpia i
drenatge. Tractaments reductors unisex en qualsevol zona del cos!

C/ Galileu, 333 - C/ Muntaner, 252 Barcelona

www.centroszenit.com

Zenit Estética

AQUEST CUPÓ INCLOU

Entrants per compartir, segon plat i postres

Beguda i cafè

AQUEST CUPÓ INCLOU

5 sessions de làser lipolític

5 sessions de cavitació

5 sessions de pressoteràpia

5 sessions de drenatge limfàtic

L’Aquitània experimenta cobrar a l’espectador pel nombre de rialles

Pagapelquerius
ESCENARIS
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El cantant canadenc Bryan
Adams actuarà el 7 d’agost en
el Festival de Cap Roig de
Calella de Palafrugell, en la que
serà la seva única actuació a Es-
panya. Emmarcada en la seva
giraThe Bare Bones Tour, el ca-
rismàtic cantautor nord-ameri-
cà oferirà un suggestiu repàs
de clàssics de la seva carrera, se-
gons l’organitzadora del festi-
val, com Cuts like a knife, Sum-
mer of 69, Kids wanna rock,
Can’t you stop this thing we’ve
started, (Everything I do) I do it
for you, Open road o Thought
I’d seen everything.
El vistós d’aquesta gira con-

sisteix que Adams es presenta-
rà en format d’acústic estricte,
acompanyat només de la guitar-
ra i l’harmònica.c


