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CONFESSIONS Font d’inspiració

HUGH JACKMAN
La gala dels Oscar que va 

presentar Jackman l’any 2009 
és un referent per al tipus 

d’espectacle que Latre ha volgut 
presentar ara. 

JOSEP LLUÍS NÚÑEZ
La figura del president del Barça 

entre el 1978 i el 2002 li ha deixat 
empremta. Confessa que durant un 
temps va ser incapaç de veure un 
‘gratis’ i no escoltar la seva veu. 

Retrocedim 15 anys, i ens 
traslladem al 1999. Un 
joveníssim Carlos Latre de vint 
anyets entra a formar part de la 
tropa de Sardà a Crónicas 
marcianas. S’hi quedarà sis 
anys, en els quals es posarà a 
la pell d’un centenar de 
personatges. Vindran dies de 
ràdio, de platós i d’imitacions 
memorables. Aviat es farà un 
lloc al passeig de la fama de la 
comèdia. Però l’autèntic 
temple no és cap altre que el 
teatre. És, segons explica, “el 
lloc on el públic et compra o no 
ho fa”. 

Els 350.000 espectadors que 
el van veure transformar-se en 
un centenar de personatges a 
Yes, we Spain, el seu últim 
espectacle, certifiquen que ha 
passat la prova de foc amb 
matrícula d’honor. Podria haver 
fet circular l’espectacle un 
temps més, però no ho va voler. 
“Crec que les coses s’han de 
tallar quan ets dalt de tot. Vaig 
voler deixar en el públic el millor 
record possible”, diu. Si hi ha 
alguna cosa que exciti les 
bèsties escèniques és marcar-
se reptes. Les comoditats els 
avorreixen. Mentre ho explica, 
un redoblament fantasmal 
anuncia que 15 años no es nada 
té més de funambulisme que de 
retrospectiva. 

Si a Yes, we Spain interpretava 
100 personatges, ara en són 
150, també en 90 minuts. Amb 
això ja n’hi hauria prou per 
afirmar que ens trobem davant 
d’un repte, però encara n’hi ha 
més. Un dels elements 
essencials que entra en joc a  
15 años no es nada és la 
proximitat. El còmic explica que 
a Yes, we Spain, al Coliseum, sol 
davant del perill, trobava a faltar 
estar més a prop del públic. És 
per això que ara opta per la Sala 

5.475 dies no són res
Gardel cantava que vint anys no són res. A Carlos Latre quinze anys tampoc 
no li semblen gran cosa. La Maria Junyent va al·lucinar amb ‘Yes, we Spain’

Pepe Rubianes, al Capitol, on es 
veuen les cares de tothom, i on 
ell, amb 18 anys, hi va descobrir 
–i el va entusiasmar– la 
grandesa d’algú que 
necessitava ben poc per captar 
l’atenció de la platea: cap altre 
que el mestre Rubianes, fent el 
Solamente.

“La gent m’ha vist amb tota la 
parafernàlia imaginable. Ara vull 
que em vegin sol, que es vegi el 
cartró”, declara. A escena 
només l’acompanya una escala. 
Un símbol de l’espectacle, diu. 
Quan ell hi puja, el Capitol és 
Broadway. El president del 
govern balla claqué i la política 
és un gran musical. Els 

personatges de tota la vida i les 
figures internacionals 
convertides en estrelles 
d’última hora conviuen en 
l’escenari nu. 

Hi són Rafael i Tom Jones. 
Núñez no podia faltar a la cita. 
Wert prendrà mal. Mario 
Vaquerizo no se’n perd ni una. 
Tampoc Boris Izaguirre o el 
llegendari Justo Molinero. Tots 
han vingut a celebrar aquest 
aniversari. Fins i tot els qui ja no 
hi són. “Molts dels qui 
estimàvem el Pepe (Rubianes) 
ens preguntem què diria avui”, 
diu. Plantar cara a aquesta 
intriga sí que és un repte. 

15 años no es nada, de Carlos 
Latre, serà al Capitol fins al 22 
de juny.
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El teatre no 
enganya. És el 
lloc on el públic 
et compra o  
no ho fa


