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NURIA CUADRADO

Són comnens que, jugant amb una
capsa de cartró, inventen històries
desbordants d’imaginació. Però la
caixa dels actors de la companyia
Planeta Impro no és buida, sinó
atapeïda de paraules i de frases, les
que ha anotat el públic abans d’as-
seure’s a les seves butaques delTe-
atreneu. Aquest és el material amb
què construeixen els seus somnis,
aquests són els elements que teixi-
ran les set històries, cada nit dife-
rents, que conformen el seu espec-
tacle, Impro Show.
“Vaig somiar quem’anava aAus-

tràlia i em vaig casar amb un can-

gur”, “Avui és el meu aniversari i
estic sol”, “Exterminaré a tots els
del teu clan”, sónalgunes de les fra-
ses que el públic lliura als actors-
improvisadors i amb elles –al crit
de “Tres, dos, un… Impro”– han
d’avançar sense batzegades per
una història –amb principi, final i,
moltes vegades, una lliçó– que els
porta a territoris insospitats: des
de les trinxeres delLíbanauna ses-
sió de psicoanàlisi, des del país
dels gegants que s’amaga als arma-
ris a una nau espacial del segle
XXII, a la qual s’accedeix per una
porta de persiana que s’encalla
com si fos del segle XX… Els relats

Escenari|s

Quanel públic
decideix

A dalt, un moment de
l’‘Impro Show’ que es pot veure
al Teatreneu. A la pàgina de la
dreta, a dalt, el públic
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de Planeta Impro avancen per ca-
mins que, encaraqueper rocambo-
lescos i insospitats provoquen el
riure, el somriure i la riallada, bàsi-
cament proven de sorprendre i
d’emocionar. “No busquem l’acu-
dit. Ens devem a la història”, ex-
plica José Luis Adserías, un dels
fundadors i directors d’aquesta
troupe, que marca ràpidament dis-
tàncies entre el teatre d’improvisa-
ció que ells practiquen i el treball
de monologuistes i còmics: “Nos-
altres mai no arribem a l’escenari
amb el text escrit i les històries les
inventem entre tots”.
Planeta Impro, set actors que

s’organitzen en ternes per presen-
tar diferents espectacles sempre
improvisats (A Impro Show s’afe-
geixen altres com Impro Fighters o
Impro Horror Show), és una de les
companyiesmés longevesde la car-
tellera barcelonina: van arribar al
Teatreneu ja fa més d’una dècada.
I allà s’han quedat. “Després de
molt insistir, ens van permetre fer
una substitució, va funcionar i ens
vanoferir fer una funció a la setma-
na. I després dues. I després tres. I
ara, són quatre”, recorda Adserías
després d’una dècada llarga de re-
presentacions i el milió i mig d’es-
pectadors que han aconseguit se-
duir; ara també a Madrid, perquè
alternen el Teatreneu amb elMar-
quina.
“Al principi venia a veure’ns

gent molt jove. Però, en la mesura
que vam anar descobrint la nostra
personalitat i treballant més sobre
les emocions, el nostre públic s’ha
anat ampliant”, justifica Adserías

l’evolució d’un fenomen que, a poc
a poc, ha passat de ser el gran des-
conegut a refermar-se a la cartelle-
ra: el teatre d’improvisació, encara
que entronca amb la commedia
dell'arte i Stanislavski, va néixer
als Estats Units i el Canadà fa poc
més de mig segle.

Planter
“Actualment, el vuitanta-cinc per
cent dels actors que fan improvi-
sació a Barcelona s’ha format en la
nostra companyia”, afegeix José
Luis Adserías, que també organit-
za juntament amb ImproMadrid
el FESTIM, un festival interna-
cional dedicat a la improvisació,
per donar a conèixer els seus es-
pectadors el teatre d’altres compa-
nyies: “Ens interessa que el nostre
públic vegi altresmaneresde treba-
llar, altres enfocaments”, explica
Adserías, que classifica les impro-
visacions segons la seva durada
(poden allargar-se més d’una ho-
ra) i si són, o no, competitives: en
una modalitat batejada com a
match, el públic, a més de marcar
el tema, també puntua quin és
l’equip ho fa millor.

Els actors de Planeta Impro no
assagen (no tenen personatge ni
text per aprendre), però sí que en-
trenen: treballen la imaginació,
l’agilitat mental, la generositat
amb el company… Quim Rodrí-
guez, un dels últims intèrprets en
incorporar-se a la companyia, ad-
met que la feina és dura però que
dóna rèdits. “Femescalfament cor-
poral imental per estimular la crea-
tivitat i per augmentar la velocitat
de resposta”, explica aquest jove
actor que nega que guardin trucs
amagats al barret: “No tenim fal-
ques per si ens quedem en blanc;
treballem la lògica de les his-
tòries…”. I Adserías corrobora:
“Tot és treball d’improvisació. Si
repetíssimuna cosa que jahemuti-
litzat una altra nit, el públic se
n’adonaria, perquè hi ha espec-
tadors que han vingut a veure’ns
desenes de vegades”.
La raóde l’èxit? “Entretenir, sor-

prendre i emocionar”. Igual que
els nens quan juguen ambuna cap-
sa de cartró. |

Impro Show
TEATRENEU, BARCELONA. WWW.TEATRENEU.COM

La tradiciódel teatre improvisat es consolida aBarcelona amb iniciatives com lade la companyiaPlaneta Impro,
creadorsd’espectacles en els quals les propostes del públic sóndecisives per al desenvolupament de l’obra.Una
tradició quecompta tambéambels seus ‘clàssics’, com l’obra ‘Pels pèls’ queAbel FolkportadenoualTeatreCondal

Qui assassina
aquesta nit?

FOTO DAVID RUANO

Adaptats al calendari

Hercule Poirot, Miss Mar-
ple o Sherlock Holmes… Ni
el mort ni els sospitosos,
qui guanya és el detectiu.
En les històries de misteri,
el policia és el protagonista:
per això, a Pels pèls han
reservat aquest paper per al
públic. A Pels pèls, una de
les obres (no musical) que
més s’ha representat a qual-
sevol cartellera i que ara
torna a la catalana, qui con-
dueix l’interrogatori és el
públic que, amb les seves
preguntes, les seves rèpli-
ques i sospites, descobrirà
l’assassí. Són les intervenci-
ons dels espectadors les que
fan avançar la història i
obliguen Pep Planas, Àlex
Casanovas, Beth Rodergas,
Pep Sais, Mercè Comes i
Jofre Borràs (a la foto) a un
complicat exercici d’impro-
visació, a les ordres d’Abel
Folk. N.C.

Pels pèls
TEATRE COMTAL, BARCELONA.

WWW.TEATRECONDAL.CAT

L’‘Impro Show’ ofereix versions de l’espectacle
adaptades a diverses temàtiques: ‘Impro Fighters’
(01), Sant Valentí (02), Especial Nadal (03) i ‘Im-
pro Show.cat’ (04)
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