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ESTRENA A LA SALA MUNTANER D’UNA COMÈDIA NEGRA

muntar un karaoke i li va anar ma-
lament. Es va deixar enredar amb 
un crèdit hipotecari, com tants  
altres. Crèiem que tot era fàcil i 
no ho és mai. Els de la banca són 
uns fills de puta, i la resta, els idi-
otes», diu l’actor, que s’inclou en- 
tre aquests últims. «Cada dia  
em sento idiota perquè constant-
ment ens enganyen, com es veu a 
les notícies».
 L’obra, afegeix Madaula, retra-
ta la tossuda idiotesa humana. «No 
escarmentem. Busquem la felicitat 
immediata i, com el meu personat-
ge, caiem una vegada i una altra en 
el pecat de les temptacions i l’am-
bició», lamenta l’actor, que s’ha es-
trenat com a dramaturg amb Coses 
nostres (a la sala Atrium fins al 10 de 
maig). En escena, un director d’un 
teatre públic s’enfronta a un pres-
tigiós crític. «És una ficció nascu-
da d’una intensa inquietud: com es 
posa nota a l’art; com es valora si 
està bé o malament. Jo he tingut 
moltes sorpreses: coses que creia 
bones no van tenir èxit i al revés».

Teatre documental

Casanovas explica que Idiota és l’al-
tra cara dels manuals d’autoajuda. 
«Ens estan donant gat per llebre. 
Donen dogmes estúpids que fan 
tornar ximple», addueix el creador, 
que dispara un altre dard: «Ser au-
tònom avui dia és un suïcidi. Està 
molt bé perseguir somnis però s’ha 
de ser realista». Ell en persegueix 
un: un cicle de teatre documental 
que podria acollir la Sala Munta-
ner a l’estil del Teatro del Barrio de 
Madrid. Hi entraria la seva pròxi-
ma obra, Pujol, president, i cita altres 
apetitosos casos: Neymar, les màfi-
es xineses, Rouco Varela... Un filó 
inesgotable. H

Un empresari arruïnat respon a la 
crida dels diners fàcils. Accedeix a 
participar, com un conillet d’ín-
dies, en un experiment psicolò-
gic remunerat. La hipòtesi a pro-
var: quan ens sotmetem a situaci-
ons de pressió extrema s’aguditza 
l’enginy, augmenten les capacitats 
per resoldre enigmes. O sigui, la 
crisi ens fa més llestos. Benvingu-
da sigui... o no. Heus aquí la qüestió 
que el prolífic dramaturg i direc-
tor Jordi Casanovas indaga a Idiota, 
que va estrenar ahir la Sala Mun-
taner. Ramon Madaula es fica en 
la pell del pobre home, i Anna Sa-
hun, en el paper de psicòloga, el va 
martiritzant.
 «En aquesta crisi no deixen de 
parlar de les oportunitats. Ens ve-
nen que com més putejats, més 

bones solucions trobarem. La me-
va obra reflexiona sobre aquest po-
der de reacció», argumenta l’autor, 
que torna a la comèdia negra explo-
rada a Un home amb ulleres de pasta i 
Sopar amb batalla. Li ha sortit, més o 
menys, un 70% de comèdia i un 30% 
de thriller. I una fusteria teatral que 
recorda d’inici El mètode Grönholm de 
Jordi Galceran i anima el públic a re-
soldre les proves abans que el perso-
natge.
 «Al portar el protagonista al lí-
mit de perdre la raó, les rialles es-
claten», declara Casanovas, que ha 
pintat el seu antiheroi amb cua, ca-
misa de flors i un aire cutre i horte-
ra que a primera vista fa distanci-
ar-se’n. Després, al veure’l patir tant 
sorgeix l’empatia. «Comença còmi-
ca però segueix molt bèstia i cruel», 
diu Madaula, que defensa el seu per-
sonatge: «És un hippy reciclat que va 
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33 Un cruel experiment 8 Ramon Madaula i Anna Sahun, a ‘Idiota’, una comèdia negra de Jordi Casanovas.
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«Ser autònom avui 
és un suïcidi; està 
bé somiar però s’ha 
de ser realista», 
diu l’autor

Els idiotes de la crisi
Jordi Casanovas juga amb l’estupidesa humana a ‘Idiota’, amb Ramon Madaula i Anna Sahun 

«Els de la banca 
són uns fills de 
puta, i la resta, 
els idiotes», 
resumeix Madaula

Els Catarres 
exploten el 
seu ‘Big Bang’  
al Sant  
Jordi Club

MARTA CERVERA 
BARCELONA

Els Catarres estan donant els últims 
tocs al seu directe perquè no falli res 
en la presentació del seu nou disc, 
Big Bang, al Sant Jordi Club aquesta 
nit. Els autors de cançons tan popu-
lars com Jenifer i Vull estar amb tu te-
nen ganes de veure com reacciona 
el públic a les seves noves peces. A di-
ferència d’altres concerts, ara por-
ten una part tècnica més complexa, 
amb més instruments i més equip 
de llums.
 Si la teoria del Big Bang expli-
ca l’expansió de l’univers, en el Big 
Bang d’Els Catarres l’única cosa que 
s’expandeix és el seu so. En el seu ter-
cer disc, el grup sorgit entre el Vallès 
Oriental i Osona –el nucli del grup 
el formen el cantant i guitarrista 
Èric Vergés, l’acordionista Jan Rie-
ra i la contrabaixista Roser Cruells– 
segueix apostant per cançons vitals 
i alegres que animen a ballar. Però 
també compta amb temes reivindi-
catius com El setge, un himne inde-

pendentista que encendrà els cors 
dels que somien a viure en un pa-
ís diferent. Res a veure aquesta lle-
tra amb l’humor de Jenifer, aquella 
història d’un catalanista de pro que 
s’enamora d’una choni de Castefa. «Li 
devem molt a Jenifer. Ens ho ha do-
nat tot perquè tothom la coneix. Té 
aquella màgia per connectar amb la 
gent», comenten.
 A diferència del seu primer tre-
ball que tenia un so molt cru i del se-
gon, Postals, que va ser més elaborat i 
en què van incloure bateria i altres 
instruments, aquest tercer àlbum so-
na molt més contundent. «Aquesta 
vegada hem tingut molt temps per 
elaborar el disc», expliquen. «Buscà-
vem un so pròxim al del directe, po-
tent», assenyalen. La cançó preferi-
da de Riera és Sota la llum del sol. «La 
idea d’aquesta cançó se’m va acudir 
en un moment i tot va encaixar a la 
perfecció», recorda l’autor d’aques-
ta melodia optimista. Parlar de senti-
ments, de vivències personals o prò-
ximes i reflectir escenes quotidianes 
és el que li agrada. En aquest sentit, 
Big Bang segueix la línia dels àlbums 
anteriors. El disc, que desborda opti-
misme i bon rotllo, acaba de forma 
molt diferent amb Gandia, 1914. Es 
tracta d’una delicada i sentida peça 
que Vergés dedica a la seva àvia, mor-
ta l’any passat. H  
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«Buscàvem un         
so pròxim al directe, 
potent», afirmen        
els integrants                
de la formació


