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El Brujo, bufó 
en estat pur
CRÒNICA El còmic sacseja el Condal amb el 
seu monòleg ‘Las mujeres de Shakespeare’

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

R
afael Álvarez el Brujo ha 
donat descans al Condal 
al pícaro d’El Lazarillo de 
Tormes per ficar-se en l’uni-

vers de Las mujeres de Shakespeare, un 
text escrit pel mateix actor partint 
de La invención de lo humano, llibre del 
màxim expert en l’obra del Bard Ha-
rold Bloom. El còmic ironitza al refe-
rir-se al crític nord-americà: «Bloom 
ha arribat a tal grau d’empatia amb 
Shakespeare que ja no se sap si va ser 
ell mateix qui va escriure Hamlet».
 I allà tenim el bufó explicant-nos 
que l’espectacle se li va ocórrer du-
rant unes vacances a Cuba. Hi ana-
va a fer una altra cosa però se li van 
aparèixer les seves seleccionades do-
nes «la consciència de les quals ens 
parla i ens sacseja». I ja no es va po-
der resistir a l’encant de l’enginyo-

sa Rosalinda (Al vostre gust) sobre la 
qual centra el seu relat i de Caterina 
(La feréstega domada), Beatriu (Molt so-
roll per no res) i l’exuberant i romàn-
tica Julieta. També hi apareix la mis-
teriosa Dama Oscura, a la qual estan 
dedicats els sonets 127 i següents de 
l’autor. La identitat del personatge 
li permet satiritzar sobre Shakespe-
are com a expert mundial «en el te-
ma de les banyes».

FIBLADES BREUS / El Brujo picoteja 
amb bona dicció en els versos ofe-
rint fiblades breus dels seus prota-
gonistes, luxosament vestits amb la 
música en directe del violinista Ja-
vier Alejano. Però la força del monò-
leg es troba en el desplegament dels 
seus recursos gestuals i onomato-
peics. Surt de la narració quan li ve 
de gust, encara que sempre és en el 
moment oportú, amb la intenció de 

fer hilarants al·lusions a l’actualitat 
política i cultural.

RAJOY, ENIGMA QUÀNTIC / De Rajoy diu: 
«És un enigma quàntic, que es pot 
trobar en dues posicions i a la vega-
da en cap d’elles. A Rajoy no l’entén 
ni Punset». De les seves bromes no se 
salva ni Bankia, ni Ana Botella, ni 
Podem. El regal de Juego de tronos que 
Pablo Iglesias li va fer al Rei dóna 
també molt de joc. Es mostra molt 
respectuós amb Shakespeare, però 

esmicola amb gràcia irresistible, pi-
rotècnia joglaresca i també molta 
ironia algunes de les seves frases 
més cèlebres. I no hi falten les bro-
mes per als directors que «s’ador-
men en els assajos» o els que mouen 
la batuta davant d’una orquestra 
que no els fa ni cas.
 És el Brujo en estat pur, però per 
disfrutar-ne plenament cal deixar-
se sorprendre. Pot ser que trobin 
buits en el seu relat, però no els de-
fraudarà mai. H

33El Brujo, en una escena de ‘Las mujeres de Shakespeare’.

L’actor exhibeix els 
seus recursos per 
abordar els personatges 
del Bard, pero picoteja 
en l’actualitat espanyola

A BOGOTÀ

Roben la primera 
edició de ‘Cien 
años de soledad’ 
Un exemplar de la primera edició de 
Cien años de soledad amb dedicatòria 
del nobel Gabriel García Márquez 
va ser robat del pavelló de Macon-
do de la Fira Internacional del Lli-
bre de Bogotà (Filbo). El llibre robat 
–la desaparició va ser detectada dis-
sabte a la nit–, segons Efe, pertany 
al llibreter Álvaro Castillo, que l’ha-
via prestat per a la fira, que en aques-
ta edició ha estat dedicada a Macon-
do, elm poble imaginari creat per 
García Márquez.

4,3 MILIONS D’EUROS

‘Vengadores. La 
era de Ultrón’ 
lidera la taquilla
Vengadores. La era de Ultrón s’ha con-
vertit en la cinta més vista durant 
aquest cap de setmana a Espanya, 
després de recaptar 4,3 milions d’eu-
ro en els primers dies a la cartelle-
ra, segons dades facilitades per Ren-
trak. La segona pel·lícula més vista 
ha sigut El maestro del agua (0,5 mi-
lions), dirigida per Rusell Crowe. La 
cinta d’animació La oveja Shaun (0,4 
milions) ha sigut la tercera més vis-
ta, seguida per la francesa La familia 
Bélier (0,3 milions) i per Fast & furious 
7 (0,3 milions).

AL DESEMBRE

Concert de 
St Germain 
a Barcelona
Ludovic Navarre, àlies St Ger-
main, oferirà el 2 de desembre 
un concert a la sala Razzmatazz 
per presentar el seu nou àlbum 
després de 10 anys de silenci. A 
Madrid hi actuarà la vigília. Les 
entrades per als seus concerts es 
posen a la venda dijous i costa-
ran 39 euros. El nou disc es titu-
la St Germain i és el tercer àlbum 
20 anys després de Boulevard  i 15 
després de Tourist, dos treballs a la 
frontera entre el jazz i la música 
electrònica.


