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Un somni impregnat 
d’escepticisme sobre l’amor

preciosista i bonica posada en escena 
que sembla que vulgui remarcar 
constantment l’escepticisme citat, 
vestint el text amb accions però des-
pullant-les d’intenció –perquè, a la fi, 
l’amor és un gran engany.  

Ho veiem en els joves atenencs en-
amorats, presentats com canalla in-
conscient. Ho veiem amb Oberó i Ti-
tània, una parella avorrida que fa 
massa temps que està junta, una pa-
rella molt ben vestida (Mercè Aràne-
ga sembla sortida de Versalles) però 
molt poc carnal. Els que el director 
mira amb més empatia són els arte-
sans que assagen la comèdia de Píram 
al bosc de les fades. Per això és una 

llàstima que, arribada l’hora de la 
funció final (que la majoria 

de vegades no es repre-
senta), escatimi l’hu-

mor com si estigués 
fent un Beckett.  

A la fi, una obra 
ben interpreta-
da, en què desta-
quen l’humor de 
Xicu Masó, la feli-

nitat del Puck de 
Pau Vinyals, la 

magnífica traducció 
de Joan Sellent, el so-

bri però elegant espai es-
cènic de Sebastià Brosa i l’en-

certada música de Dani Espasa. Res 
no està malament, però el resultat és 
una funció ensopida.e 

‘El somni d’una nit d’estiu’  
TEATRE NACIONAL 220 DE NOVEMBRE 

El somni d’una nit d’estiu és 
una comèdia aparent-
ment romàntica que ama-
ga, però, una mirada es-
cèptica sobre l’amor i que 

conté fortes pulsions sexuals; la més 
òbvia, la baralla entre Oberó i Titània 
per un jove que no és sinó un objec-
te sexual per a ells. L’amor és tan 
volàtil, tan evanescent, que 
depèn d’una mirada, ve 
a dir Shakespeare so-
ta una aparent ama-
bilitat. Això fa que 
l’obra ofereixi la 
possibilitat de 
tractaments molt 
diferenciats: des 
de la ingenuïtat 
d’un conte gairebé 
infantil fins a una 
fantasia barroca de 
terror i, fins i tot, una 
comèdia esbojarrada. 

Joan Ollé, director de la pro-
posta que ha estrenat el Teatre Naci-
onal, manté una fidelitat absoluta a 
l’original i es limita a una acurada, 
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Una obra de teatre per viure l’‘APM?’ en directe

ta” en què se’l convidarà a tenir un 
paper actiu. “Hi ha una generació de 
catalans educats a parlar amb frases 
de l’APM?”, explica Antoni Bassas, 
fundador i codirector de la produc-
tora Alguna Pregunta juntament 
amb Carles Capdevila. “Hi ha una 
frase de l’APM? per a cada situació 
de la vida –afegeix Guillem Sans, di-
rector del programa–. La que resu-
meix millor el moment actual, per 

Els productors de l’APM? Show, 
Alguna Pregunta i Zoopa, assegu-
ren que no és imprescindible ser 
fan del programa per entendre 
l’obra, sinó que és apta per a un pú-
blic familiar que vulgui riure amb 
“l’humor automàtic” de l’APM?, 
que és “maravilloso, espectacular”, 
bromejava Mestres, fent servir la 
frase d’un altre dels vídeos més fa-
mosos. “Riure és una de les armes 
que tenim per perdre la por, per de-
fensar-nos”, diu el director. I afe-
geix que, igual com el programa, 
l’obra no subratlla els acudits i diu 
les coses “sense pretensions”, però 
això “no exclou que hi hagi intenció, 
punt de vista i compromís”. Per Bas-
sas, el programa ha mantingut al 
llarg dels anys el fons i la forma ori-
ginals: “En el fons, és un programa 
de crítica de l’actualitat a partir de 
moments que l’actualitat mateixa 
serveix. I la forma, el ritme del car-
tutx, va accelerar la presentació dels 
continguts audiovisuals”. Esperen 
que aquest format, traslladat al tea-
tre, pugui atreure nous públics. “Té 
molts nivells de lectura”, assegura 
Mestres. La filosofia de l’espectacle 
respondrà a una de les frases míti-
ques de l’APM?, que resumeix Anto-
ni Bassas: “Se va a habé un follón que 
no sabe ni dónde se ha metido”.e

L’Homo APM i 
Peyu seran els 
mestres de 
cerimònies de 
l’APM? Show al 
Club Capitol. 
ZOOPA

L’‘APM? Show’ farà el salt al Club Capitol amb l’Homo APM i Peyu de mestres de cerimònies 

ARTS ESCÈNIQUES

Vint anys després de néixer com a 
programa radiofònic a Catalunya 
Ràdio i deu anys després de fer el 
salt a la televisió, el programa de 
TV3 Alguna pregunta més? es con-
vertirà en una obra de teatre. 
L’APM? Show mantindrà el ritme 
vertiginós de la realització televisi-
va, inclourà els referents, la mala 
bava, les pífies i les frases més famo-
ses del programa i comptarà amb 
dos mestres de cerimònies coneguts 
pels fans: l’humorista Peyu i l’Homo 
APM (el periodista i actor Manel Pi-
ñero, famós perquè és capaç de par-
lar només amb frases televisives). 
Aquests dos humoristes comptaran 
amb el suport de dues pantalles en 
què apareixeran fins a 124 vídeos 
amb els cartutxos més populars de 
la televisió i amb els quals els actors 
interactuaran.  

Josep Maria Mestres dirigeix el 
muntatge, que es podrà veure a la 
Sala Pepe Rubianes del Club Capi-
tol a partir del 3 de desembre. La se-
va proposta és convidar el públic a 
viure en directe un APM?, i, per 
tant, s’espera de l’espectador que 
vagi preparat per assistir a “una fes-
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mi, és que això «és una enganyifa 
dels de dalt»”. Els temes que abor-
darà l’obra van des del món de la pa-
rella fins a l’actualitat política. Per 
això han deixat algunes escletxes 
per poder modificar l’espectacle en 
cas que la realitat canviï molt. “L’ac-
tualitat va molt ràpida però els refe-
rents són molt antics. Fa molts anys 
que tenim el mateix problema”, 
apuntava Peyu.  


