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EL ‘GUERRILLER’ QUIM MASFERRER PUJA AL TERRAT DE BUENAFUENTE

Els norantaminutsmés ben
aprofitats de la teva vida

No li pregunteu quines són
les persones més pintoresques
que s’ha trobat anant de poble
en poble, ni quins llocs visi-
taria en cas d’una hipotètica
nova temporada d’El foraster:
QuimMasferrer no té temps
per perdre amb aquesta mena
de qüestions. Bé, potser sí que
disposa d’estones lliures. Però
el personatge que interpreta
a la seva nova obra ja us puc
ben assegurar que no. Tots
hem vist pel·lícules d’aquelles
que tenen de protagonista un

personatge al qual comuni-
quen que li queda molt poca
vida per davant i que, havent
conegut la tan angoixosa in-
formació, comença a replan-
tejar-se com aprofitar aquest
temps restant per fer realitat
els seus desitjos més arrelats,
o per intentar acomiadar-se
del món oferint la millor ver-
sió de si mateix: serveixi
d’exemple el protagonista de
l’admirable pel·lícula d’Akira
Kurosawa Ikiru, una d’aque-
lles joies cinematogràfiques
que tothom hauria d’haver
vist abans de morir, ja que

estem ficats en el tema. Però
quins plans de millora et pots
plantejar quan et diuen que el
teu futur es limita a una hora
i mitja més d’existència?
Masferrer s’ha passejat pels

Masferrer durant l’espectacle. D. RUANO
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escenaris aquests darrers
anys en companyia d’El xar-
latan, una persona d’aquelles
amb tanta capacitat retòrica
que sempre saben quina pa-
raula cal dir quan es tracta de
vendre’t la moto.
Però, en una situació així,

fins i tot aquest individu po-
dria quedar-se mut. I malgrat
tot, el protagonista del text
que ha escrit i que interpreta
qui, al seu moment, va ser un
dels creadors de la reeixida
companyia Teatre de Guer-
rilla –però que ha preferit no
dirigir-se i dipositar aques-
ta tasca en mans del Joglar
Ramon Fontserè– tampoc no
pensa quedar-se callat. Ben
al contrari: està decidit a uti-
litzar un termini de temps
tan breu com aquests noran-
ta minuts per condensar to-
tes les emocions i sentiments
que es couen dins seu. I això
implica fer constants tombs
entre la tristesa infinita i a la
no menys infinita ràbia que
fa passar de tenir les hores

comptades a no poder dispo-
sar ni d’un parell d’horetes
per acomiadar-se amb una
mica de cara i ulls d’amics,
enemics, familiars i descone-
guts als quals –ara ho veu més
clar que mai– també li hauria
agradat conèixer abans de ser
apartat de l’escenari de la vi-
da amb tanta pressa.
Això sí: ni en una situació

així s’oblida QuimMasferrer
de fer-nos riure, que per al-
guna cosa té el passat que té i
està ficat ara en un espectacle
creat amb la col·laboració del
Terrat: a Can Buenafuente, el
compromís amb la comèdia
és ineludible. Fins i tot encara
que la mort es fiqui pel mig.


