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La guerra dels mons: novel·la de 
i n ia i  d  ells  ont 

inesgotable per a guions 
d’invasions alienígenes i 
involuntària raó per la qual la nit 
del 30 octubre del 1938 milers 
de nord-americans van entrar en 
pànic, convençuts que el país 
havia estat atacat pels marcians. 
l culpable: rson elles i la 

companyia del Mercury Theatre 
On the Air, emetent el seu 
programa de ràdio des de la CBS 
de Nova York.

Aquesta fita radiofònica del 
triomf de la mentida sobre la 
veritat és la referència que 

erard que  fa servir per 
presentar Orson surt, perseguit 
per un ós, però la veritable 
inspiració és F for fake, 
documental que va rodar elles 
el 1973 al voltant de dues 
figures d’ètica qüestionable: el 
falsificador de quadres Elmyr de 

ory i el de biografies Clifford 

Irving. La personalitat d’alguns 
personatges del relat in progress 
que es crea al llarg de la funció, 
la presentació de elles com a 
aficionat als trucs de màgia, la 
mateixa recreació de l’emissió 
del 38, formen part del contingut 
d’aquest famós assaig filmat 
sobre l’autèntic i la falsedat.

Però aquest caràcter 
d’experiment es perd en una 
vaga translació escènica. La 
història que li ven un bàrman 
d’un gran hotel a elles llisca 
cap al vodevil insubstancial, 
accidentalment paròdic, 
subratllat per unes 
interpretacions que recorden la 
dimensió plana dels còmics. 
Queda només la intermitent 
retransmissió de La guerra dels 
mons i és llavors quan la 
companyia es dedica a conrear 
les seves excel·lents veus 
entrenades en el doblatge, quan 
la feble proposta remunta i 
adquireix una altra qualitat.  
–Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU Funciona quan el 
teatre es transforma en ràdio.

Orson surt, perseguit...

A altes hores de la nit i en una 
barra de bar podem trobar 
aquell home que no para de 
beure i de xerrar. Aquell home 
que se t’adreça i et fa un discurs 
on conviuen el món i la vida en 
una barreja que al principi pot 
encuriosir però que quan pares 
l’orella planteja molts dubtes 
sobre l’origen de la seva 
loquacitat. Molt ens sembla 
que, conscient o 
inconscientment, Joan Fullana 
s’ha inspirat en un d’aquests 
per ls per escriure, dirigir i 
interpretar De com la inèrcia 
condiciona la mecànica.

Esclar que l’home de llargs 
cabells, ulleres fosques i una 
bossa blanca on arrossega 
cerveses no és a cap bar, sinó a 
la reunió d’una comunitat de 
propietaris. Sota la trèmula llum 

d’una bombeta antiga, l’home 
es queixa que al seu replà no hi 
ha mai llum. L’obsolescència 
programada, la revolució, el 
capitalisme, un botxí americà, 
Raymond Poulidor... treuen el 
cap. Com passa amb aquesta 
gent, alguna cosa té d’interès, 
però el conjunt és massa feble. 
–S.F.

NOTA AL PEU De cop, un vell 
anònim pren la paraula.

De com la inèrcia...

La improvisació va ser una de les 
eines de creació del teatre 
independent català durant els 
anys 70, però des de fa uns anys 
ha ocupat carta de naturalesa 
com a repte interpretatiu amb la 
improvisació en directe en base 
a les propostes dels 
espectadors. Rai Borrell i Jose 
Malaguilla porten uns anys  
dedicats a una fórmula d’èxit 
entre el públic que busca gresca i 
diversió sense gaires 
miraments. Deadline afegeix 
ingredients a la fórmula amb 
cançons i música sobre una 
esquemàtica base argumental: 
un compositor ha d’acabar un 
musical en deu hores o el 
pelaran. Bona la troballa dels 
dos musos que ajuden l’autor, 
interpretats per dos bons 

pallassos lliurats a una festa de 
gags gestuals sobre unes 
històries divertidament 
inversemblants. El millor és la 
primera i l’última cançó, les 
menys improvisades. Vull dir que 
ambdós actors tenen eines però 
els manca rigor i exigència per 
mesurar tanta pallassada.  
–Santi Fondevila

NOTA AL PEU Un musical de 
Joan Maria Segura Bernadas. 

Deadline
��

Almeria Teatre.  
Fins a l’1 de maig.

��

La Seca.  
Fins al 8 de maig.

��

Teatre Gaudí.  
Fins al 8 de maig.
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L’AUTOR

ELS PREMIS
Gerard Vázquez (Barcelona, 1959) 
ha guanyat el Butaca (‘Uuuuh’), el 

Serra d’Or (‘El retratista’), el Born de 
Teatre  (‘Magma’) i l’SGAE de Teatre 

(‘Cansalada cancel·lada’).

L’ÈXIT
La seva obra més reeixida és ‘Uuuuh’, 

que es va estrenar el 2005 dins el 
projecte T6 del TNC i de la qual se’n 

va fer una pel·lícula dos anys després: 
‘El pallasso i el Führer’.
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