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CITA AL LLIURE DE MONTJUÏC

Fa dos anys els amics de l’enyorat 
pallasso Joan Montanyès (1965-
2013), més conegut per Monti, van 
estrenar en el seu honor Rhum. L’es-
pectacle que ell no va poder acabar i 
que sí que van fer els seus companys 
com a homenatge pòstum es va con-
vertir en un èxit. Jordi Martínez, 
Joan Arqué, Pep Pascual i Roger 
Julià van quedar tan contents que 
s’han animat a desafiar la dita de 
«segones parts mai van ser bones» 
amb Rhümia, un xou amb més po-

tència musical i confeti. L’únic que 
falta d’aquella troupe és Guillem Albà 
(el substitueix el músic, clown i artista 
plàstic Mauro Paganini). L’espectacle 
s’estrena avui al Lliure de Montjuïc 
(Espai Lliure), dins del Grec. Es podrà 
veure només fins al dia 24 i tornarà la 
temporada que ve.

Què hi ha rere la cortina

«Rhümia compta amb els mateixos 
personatges que el primer xou. La di
ferència és que ara el públic desco
brirà què s’amaga rere la cortina. Es 
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podrà veure com és per dins l’univers 
dels pallassos, que és com qualse
vol univers perquè cada casa és un 
circ», destaca Martí Torras Mayneris. 
Ell ja va dirigir Rhum i ara ha volgut 
repetir al capdavant d’aquesta «com
panyia inestable de pallassos». Junts 
han creat un muntatge que vol ser 

«un cant a l’esperança i a la necessi
tat de riure».
 Com en el primer espectacle, 
tots els intèrprets han col·laborat 
en la creació de Rhümia. La seva es-
tructura té una mica de tot: ele-
ments clàssics, números de Mon-
ti revisats i també noves creacions. 

La principal diferència és la músi-
ca. «La part musical és la que més 
s’ha potenciat. A Rhumia tots to
quem algun tipus d’instrument. 
Serà una proposta més punk i  
rockera, amb molt més confeti», 
adverteixen. I no tocaran qualse-
vol cosa. Paganini és un expert i ori-
ginal luthier. Entre les màquines 
sonores que ell i els seus companys 
utilitzen figura un contrabaix cre-
at amb un antic armari tocador al 
qual li ha afegit un suport. També 
compta amb un violoncel molt di-
ferent del que utilitzava Pau Ca-
sals: està fet a base de llaunes. «Es 
diu biollauna amb b», especifica.
 Els protagonistes fugen d’etique-
tes o les accepten totes. «Nosaltres 
reivindiquem la figura del pallas
so, que ha sigut bastant maltrac
tada. Ens posen en qualsevol lloc, 
no ens acaben d’ubicar. Per alguns 
som teatre infantil, encara que nos
altres no pensem que aquest sigui 
el nostre lloc». Rhum va ser aclamat 
per tota mena de públics. Veurem 
què passa amb Rhuimia. H

33 Reunits 8 Pep Pascual, Joan Arqué, Jordi Martínez i Roger Julià.
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Circ, ‘Rhumia’ 
i rock’n’roll
Després de l’èxit de ‘Rhum’, els companys de l’enyorat 
Monti tornen amb una proposta més canyera i musical

Desmuntant  
el perfecte  
pare progre
3 David Plana porta al Borràs ‘El bon 
pare’, que protagonitza Lluís Soler 
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David Plana torna al te-
atre com a autor i direc-
tor d’El bon pare, una co-
mèdia inquietant «plena 

de turbulències», explica el creador 
(Mala sang, Dia de partit), que acaba de 
ser pare. Aquesta reflexió al voltant 
de la paternitat, l’educació i els ide-
als que intentem transmetre als fills 
s’estrenarà demà al Borràs, dins del 
festival d’estiu.
 La peça també incideix sobre l’ob-
sessió per la perfecció dels que apa-
renten controlar-ho tot i viure sense 
problemes. «Tinc tendència a expli-
car les meves misèries. Si em pre-
gunten com estic, explico el que hi 
ha. Però hi ha gent que no ho fa i no-
més explica la part bona de la seva 
vida. Això et genera un cert complex 
d’inferioritat. Com a autor, tenia ga-
nes de rascar, de posar-los en evidèn-
cia perquè tots som iguals. Ningú és 
un heroi tràgic. Som personatges de 
comèdia», explica. 
 Lluís Soler, que ja va treballar 
amb Plana en una altra obra de l’au-
tor, La dona incompleta, encarna el pa-
re ideal del títol. El popular actor 
de Manlleu es transmuta en l’arro-

gant alcalde d’una petita ciutat de 
províncies imaginària. «És la típica 
persona d’esquerres satisfeta de si 
mateixa. Pensa que ho ha fet tot bé. 
Té una relació magnífica amb la se-
va filla, a qui ha educat a través del 
consens, sense imposar res. La trac-
ta com una amiga». La seva descen-
dent, Ada (Georgina Latre), estudia 
Econòmiques a Alemanya «per reco-
manació paterna», explica l’actriu. 
Amb qui no té tant feeling el protago-
nista, encara que hi manté una re-
lació cordial, és amb la seva exdona 
(Teresa Vallicrosa). 

UN VÍDEO, EL DETONANT / No obstant, 
aquesta idea de pare model, d’home 
triomfador, d’exmarit comprensiu i 
de polític admirat que té de si ma-
teix s’ensorra arran d’un vídeo que 
circula per internet. A la cinta hi 
apareixen la seva filla i el seu gendre 
(Jaume Madaula), l’educació del 
qual ha estat en el pol oposat de la 
d’Ada, amb un pare de dretes empre-
sari agrícola. Però millor no explicar  
gaires coses sobre el vídeo per no es-
patllar la funció.
 L’acció transcorre a la casa pater-
na, una casa impressionant des d’on 
es veu tota la ciutat. «La seva llar és 

33 Lluís Soler i Teresa Vallicrosa, en un assaig d’‘El bon pare’, que acull el Teatre Borràs.
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un reflex del protagonista, és un sím-
bol del món que s’ha construït», de-
talla Plana. «L’alcalde descobrirà que 
el seu món idíl·lic no existeix. S’ado-
narà que vivia com si estigués a la co-
va de Plató. Veurà que res és com ell 
es pensava i que, en realitat, no con-
trola el que passa al seu voltant». 

TRÀGIC I HILARANT / El dramaturg com-
para la seva obra amb «un Edip Rei 
en pla comèdia, és una mica tràgica 
però a la vegada molt hilarant». I 
avança que, entre les coses que hau-
rà d’acceptar el protagonista, és que 
és molt més conservador del que es 
pensava.
 El conflicte farà que es replantegi 
no només el seu model d’educació, 
sinó tota la seva existència. «L’obra té 
un punt d’autoflagel·lació», confessa 

Plana. «Durant els últims anys he es-
tat intentant ser perfecte al capda-
vant del gran equip de La Riera [n’és 
el director argumental], controlar el 
seu treball i les vides dels personat-
ges de la sèrie. Necessitava escriure 
una cosa així per retrobar-me amb la 
realitat del nostre món, marcat pel 
caos i l’absurd de l’existència».
 També admet que tenia ganes de 
desmitificar l’«home alfa d’esquer-
res». I aclareix: «Jo sóc d’esquerres pe-
rò percebo que alguns, pel fet de ser-
ho, es creuen tan guais que generen 
certa prepotència. Es creuen fantàs-
tics, tenen opinions sobre tot i fan 
la sensació de ser perfectes i moral-
ment irreprotxables». Ell desconfia 
dels que tenen tantes certeses. Com 
Hamlet, és dels que ho posen tot en 
dubte, per si de cas. H

«Necessitava 
tornar a sentir les 
rialles del públic»

33 Després de cinc anys dedicat 
a la televisió, David Plana volia re
conciliarse amb el teatre. «Ne
cessitava tornar a sentir les rialles 
del públic», confessa, decidit a 
aparcar la tele per una tempora
da. «És un mitjà molt divertit però 
absorbent». El seu pròxim repte 
és Els encantats, peça que va es
criure després d’El bon pare. «Té 
només tres personatges, i és fàcil 
de muntar, però avui ja res és fà
cil. Estic buscant teatre».  
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