
Q
U
È
FE
M

1
3
/0
2
/2
0
1
5

15

FRANCIS VEBER I PACO MIR RECUPEREN DESPRÉS DEL SOPAR EL

SEU IDIOTA QUE NO HO ERA TANT, I QUE ARA ESTÀ A L’ATUR

Sisplau, senyor inspector,
inspeccioni’m ben a fons

Es diu François Pignon, i el
vam conèixer fa ja uns quants
anys com a convidat d’honor
d’un sopar molt especial al
qual només podien ser convi-
dades aquelles persones capa-
ces de demostrar un graumés
que notable d’idiotesa. Estre-
nada a París el 1993, El sopar
dels idiotes es va transformar
ràpidament en un enorme –i
merescut; la comèdia estava
molt ben escrita– èxit popu-
lar en escenaris de mig món.
I no va trigar tampoc gaire
a arribar a les pantalles, di-
rigida pel seumateix autor,
Francis Veber (que és alhora
un reconegut guionista i di-
rector cinematogràfic acos-
tumat a rebentar taquilles),
precisament el mateix any
1998 en què s’estrenava tam-
bé a Barcelona el muntatge de
l’obra dirigit ambmolta traça
per PacoMir. Tanta traça que,
des de llavors, Mir ja no s’ha
separat mai més ni de l’idio-
ta ni de la resta de comensals
d’aquell sopar, i ha dirigit totes
les reposicions de l’especta-
cle presentades a casa nostra.
Així doncs, i atesa la familia-
ritat queMir té amb Pignon,

no és estrany que sigui tam-
bé ell qui s’encarregui del seu
retorn escènic. I tampoc que
Pignon se’ns torni a presentar
amb el rostre de qui ja l’havia
interpretat en la seva més re-
cent visita, un David Fernán-
dez que no té res a veure amb
la CUP, però sí molt amb
aquell altre Rodolfo Chikili-
cuatre que tan dignament va
representar els colors espa-
nyols al Festival d’Eurovisió.
I ara, parem ja de dir-li idio-

ta, perquè, si una cosa demos-
trava Pignon al llarg d’aquell
sopar, era precisament que
d’idiota no en tenia res. Ara
bé: de pobre home subjecte a
les males passades de la for-
tuna en té tant com vulgueu. I
això queda ben demostrat tot
just començar aquesta obra
que Veber va estrenar fa tres
temporades, i que va ser tam-
bé molt ben rebuda tant pel
públic com per la crítica fran-
cesa. Però, arribats a aquest
punt, cal plantejar-se una

pregunta: el François Pignon
que tenim a l’escenari, és el
mateix d’aquell sopar? El cert
és que des de fa més de quatre
dècades Veber fica a les seves
pel·lis i obres teatrals perso-
natges que es diuen Pignon,
però que sovint no tenen res
a veure els uns amb els altres.
Ni el mateix Veber sap ex-
plicar per què li agrada tant
aquest nom que tanta bona
sort li ha portat. En qualsevol
cas: el Pignon d’ara mateix és
un home a l’atur tan neces-
sitat d’una mica de reconei-
xement que fins i tot el busca
allà on la resta de la humani-
tat prefereix no buscar res: al
ministeri d’hisenda. Pignon
reclama que inspecció li faci
una revisió ben a fons, a veu-
re si, inspeccionant allà on no
hi ha res, acaba sortint algu-
na cosa. I, encara que sembli
mentida, d’aquí a convertir-se
el mateix Pignon en un veri-
table sex symbol només hi ha
un pas: ell el farà.

R. OLIVER

David Fernández (primer per la dreta) es presenta un cop més amb el nom de François Pignon.
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