
El Sr. Bohigues: 300 gags sense pausa
El personatge bocamoll del «Versió RAC1» actua en solitari a la CavaUrpí

El pensador de barra lliure és l’espectacle que 
el Sr. Bohigues, el personatge creat per Eduard 
Biosca, presenta aquest divendres (22.30h) a la 
CavaUrpí dins el festival 30 Nits. Hi apareix entre
vistat per la veu-en-off de Toni Clapés i és «100% 
humor», assegura l'actor.

CARLES GASCÓN

© El Sr. Bohigues 
vindria a ser un 
bocamoll pes
simista que. 
des de l'atalaia 

de la seva barra del bar, «ho 
destrossa tot i se li en fot tot-, 
diu Eduard Biosca. «És humor 
amb potes amb una lògica 
paral·lela», resumeix l'actor, 
que creu que «ho desdrama- 
titza tot i això és l'essència de 
l'humor».

El personatge va néixer el 
2001 en el si de la companyia 
de teatre Pocaconya -una habi
tual als estius sabadellencs 
d’anys enrere amb muntatges 
com Humor Sapiens o Matrí
cula d'humor- però va comen
çar a caminar sol i es va con
vertir en col·laborador habitual 
de Toni Clapés a Versió RAC1 i 
més recentment del programa 
Còmics d'Àngel Liàncer i Manu 
Guix a TV3.

En el seu periple per diver
sos escenaris, el Sr. Bohigues

arriba aquest divendres a la 
CavaUrpí amb El pensador de 
barra lliure, proposta plante
jada com una entrevista (la 
veu-en-off és de Toni Clapés), 
amb 300 preguntes i on «cada 
resposta és un gag», explicava 
ahir Biosca a D.S. A diferèn
cia del «50% humor-50% opti
misme» de l’altre espectacle 
de l’actor, Com acabar amb 
els pessimistes, aquí és «100% 
humor».

Riure a ritme de la ràdio
Amb l’objectiu clar de «fer riure, 
o conduir-te a una altra banda 
que et farà riure», Eduard 
Biosca assegura que. si les ria
lles del públic comencen a bai
xar al cap de dos terços del xou, 
és una qüestió purament física, 
de no poder més. Però aviat es 
recuperen: el ritme és trepidant, 
sense pausa, el que ha après 
de la ràdio i de Toni Clapés.

La diferència és que en el 
teatre hi ha molt menys improvi
sació, tot és «més estable», diu. 
«A la ràdio tot és molt inestable,

ble! No pots repetir-la».
Havent provat els tres mit

jans, té clar que «el camí entre 
la ràdio i la tele és més curt 
que entre el teatre i la tele». I 
explica que. al principi, arribava 
a RAC1 dues hores abans del 
programa per preparar-lo. Ara ja 
no. «El cervell és brutal, és un

□ Sr. Bohigues, a «El pensador de barra lliure»

«Això és 100% 
humor, l'objectiu és 
fer riure», convida 

l’actor

múscul que s’adapta especta
cularment».

D'altra banda, Eduard Biosca 
reconeix que «no sóc un gran 
actor que sàpiga fer molts per
sonatges. sinó que n’he agafat 
un per dedicar-m’hi a fons». 
Encara recorda que va estrenar 
el personatge amb Humor Sapi
ens i a Sabadell se li va fer la 
primera crítica a un diari... El 
2003 un personatge molt simi
lar era un client del bar a Els 
bocasses ■

has d’improvisar en poc temps: 
a vegades et donen una idea 
per d’aquí a... dos minuts! Algu
nes vegades surten dolentes 
però quan és bona, és insupera-
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L’Espai Àgora 
inicia el 
programa amb 
el Duet Elisi

C. C.

© El format de 
cafè-teatre de 
l’Espai Àgora al 
centre cívic de 
Sant Oleguer 
acull aquest 

divendres (21.30: 10 euros) 
el Duet Elisi (els joves violon
cel·listes Feliu Llobet i Miquel 
Felip, alumnes del Conserva
tori del Liceu) com a primera 
proposta de les moltes que ha 
programat pel 30 Nits. Aquest 
dissabte, per exemple, arriba

El Duet Elisi toca aquest divendres
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CONCERT EXTRAORDINARI

The Gourmets 
Vocal Quartet

dels negro-spirituals 
al Southern gospel i el soul 

Dijous 2 de juliol, a les 10 de la nit 
Amfiteatre de l’Espai Cultura

carrer d’en Font, 1
En cas de mal temps el concert es farà a l'Auditori de la Fundació

la jove companyia Amfiteatre 
amb Llestos, de l'autor i direc
tor sabadellenc Tom Colomer, 
queja va triomfar a L'Estruch.

Però abans, aquest dijous 
l'Àgora porta, fora del 30 Nits,

l'espectacle descarat Twisted 
Disney, on, amb música en 
directe, uns intèrprets mascu
lins donen la volta als temes 
fememins de Disney. Amb un 
punt 'gamberro’, és clar ■
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