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MIQUI OTERO

1.Va dirMark Twain (només par-
larà quatre vegades en aquest text)
que “l’home és la criatura que Déu
va fer al final d’una setmana de fer
feina, quan ja estava cansat”.
Aquesta reflexió podria sintetitzar
l’esperit de l’stand-up: presa de
consciència de l’ésser humà com a
fiasco tragicòmic només superat
per l’ornitorinc, diàleg irònic amb
el presumpte creador, estira-i-ar-
ronsa amb la llibertat d’expressió i
voluntat vagament moralitzant
des d’un humanisme més aviat
malastruc. I d’alguna manera ho
fa, ja que ell va ser el primermono-
loguistamodern. El gener del 1857,
després d’un dinar regat amb bons
vins per celebrar el 150 aniversari
de Ben Franklin, Twain va aixe-
car-se i va pronunciar un discurs:
“Com n’és de solemne i bonic el
pensament que el pioner de la civi-
litzaciómai no és el bot, ni el ferro-
carril, ni el diari, ni la missa... sinó
el whisky”.
Deutor del vodevil i del xou de

varietats, també dels espectacles a
Borscht Belt (àrea de vacances de
la classemitjana juevanovaiorque-
sa), l’únic gènere literari genuïna-
ment americà (segons el professor
Eddie Tafoya a l’assaig The legacy
of wisecrack) va viure un gran apo-
geu durant la forja i el desenvolu-
pament de la contracultura dels
seixanta. Ho explica Eduardo Ga-
lán al llibre Morir de pie Stand-up
comedy (y Norteamérica) (Rema y
Vive): aquest humor incòmode, ba-
tejat per la premsa emmidonada
coma sickcomedy, va trobar lloc en

cercles universitaris i activistes.
Després de l’11-S, la invasió de
l’Iraq o el col·lapse financer, es van
rescatar fonts oblidades de geni cò-
mic combatiu, que ara han assolit
un públic massiu a la televisió dels
Estats Units. Entre aquestes dues
èpoques, l’stand-up sempre ha vis-
cut els seus repunts més gloriosos
en moments complicats: Tafoya

compara el monòleg de l’any 1982
de Richard Pryor, amb Reagan al
govern, amb la Divina Comèdia.

2. Aquests darrers anys han sorgit
a Espanya, sota aquesta mateixa
tempesta econòmica i moral, veus
de gent dreta que ha radicalitzat el
discurs, des de la gestualitat violen-
ta d’Ignatius Farray a l’escatologia
sense duana cervell-boca de Pepe
Colubi, passant per altres propos-
tes que pugen el volum de la sàtira
política o que s’enfonsen en una
confessió cada vegada més malen-
coniosa. Brins en un circuit de
stand-up que roncava en un costu-

misme blanc i allunyat de la defi-
nició de Mariano José de Larra
(“Agermanar la més profunda i fi-
losòfica observació amb la lleugera
i aparent superficialitat d’estil,
l’exactitud amb la gràcia”). “Hi ha
ungrupde gent fent stand-up aEs-
panyaque surt del costumismebar-
roer que busca la complicitat amb
un públic a qui tracta com si fos un

vell senil o un nen”, apunta Carlo
Padial, un Bill Hicks amb bones
maneres que combina els seus
stand-ups, que voguenentre el liris-
me tèrbol i el riure glaçat, amb
pel·lícules, com l’acabada d’estre-
narTallerCapuchoc, en la qual l’en-
carna un altre monologuista rar
(per extraordinari):MiguelNogue-
ra, “Però les teles no tenen volun-
tat d’absorbir aquest talent, comva
fer FXambLouisC.K.”. Galán, que
explora aquesta disciplina als xous
de la revista Mongolia, assenteix:
“Hi ha massa coses que no es po-
dendir”. Existeixen, doncs, arxipè-
lags duna irreverència nova, que té

el favor d’un públic fidel però que
difícilment serà massiu. Twain:
“Quan vostè es trobi al costat de la
majoria, és temps de fer una pausa
i reflexionar”.

3. Reivindicat aquí per monolo-
guistes cada vegada més saturnins
(i arriscats) com Raúl Cimas, que
acabad’editar la translació a vinye-
tes de certes rutines que formen
part dels seus monòlegs a Dema-
siada pasión por lo suyo (Blackie
Books), Louis C.K. ha intentat em-
pènyer encaramés els límits. La se-
va sèrie Louie, protagonitzada per
un àlter ego (o “veritable perso-
na”) que alimenta les seves dues fi-
lles gràcies a l’stand-up, s’ha esco-
rat cap a una serietat de lògica oní-
rica que ha encaixat crítiques (The
New York Times va publicar una
ressenya condescendent: “Això és
el que succeeix quan passes dos
anys pensant enmitja hora de tele-
visió còmica”). L’assaig de Galán
prediu aquesta reacció, recordant
personatges com Lenny Bruce (ar-
restat després de cada xou i que va
acabar autoimmolant-se amb la
lectura en escena de les denúncies
policials) oBrodyStevens (monolo-
guista maniacodepressiu que va
abandonar la medicació i va re-
transmetre per Twitter, també en
una sèrie, la seva rampa hipoma-
níaca i el seu intent de suïcidi).
“Tot home és com la Lluna: té una
cara fosca que no ensenya a nin-
gú”, va escriure Mark Twain. Però
certs monologuistes, d’allà i ara
d’aquí, insisteixen a mostrar-nos
aquesta creu. |

MonòlegsAssajos recents sobre l’‘stand-up’, nomsnousdins el panoramaespanyol o ladarrera temporada
de la sèrie televisiva ‘Louie’,marquenuna tendència a la radicalització?

Perdonin que (sí que)m’aixequi

Louis C.K. (esquerra) i Carlo Padial, en plena actuació FOTO: FX / EL CONDE DE LO TRÁGICO

A dalt, l’actor i
humorista Raúl
Cimas,
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