
DIVERTIDÍSSIMA 
OLLA DE GRILLS
Quatre fabulosos actors argentins, de la 
mà del ‘clown’ Gabriel Chamé, serveixen 
a La Villarroel un ‘Othelo’ tan hilarant com 
enginyós. A Shakespeare li encantaria

M I R A R

/	 teatre  /

A
ixò no és clown. ¡És Shakespeare! Ho acla-
reixen des de l’escenari els quatre fantàs-
tics actors argentins de l’Othelo més di-
vertidíssim vist per aquestes latituds i, 
segur, per moltes altres. Les paraules i 
els embolics del bard, passats pel túrmix 
d’una irresistible hilaritat i imaginació. “El 
que és còmic és tràgic i tan tràgic que és 
còmic”, apunta Gabriel Chamé Buendia, 
mestre de clowns i artífex d’aquesta olla 
de grills que resumeix de manera tan es-
bojarrada com enginyosa la tragèdia a La 
Villarroel. La sala també acull Llegué pa-
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EL+
La irresistible hilaritat 
i inventiva a càrrec 
d’uns esplèndids 
pallassos al servei 
d’una dramatúrgia 
brillant.

EL-
L’escassa resposta 
del públic que està 
tenint aquesta 
premiada proposta per 
desconeixement de 
la companyia.

ra irme, poètica immersió en l’estrès protagonitzada per 
Chamé, que va ser el pallasso de Quidam del Cirque du 
Soleil abans de ficar-se en l’embolic shakespearià. 
 A Othelo, el tràfec de l’elenc pel davant i pel darre-
re (rere el decorat tampoc hi ha treva) és encomiable. 
Apareixen Otel·lo, Iago, Desdèmona, Rodrigo, Bianca, 
Brabantio, Ludovic... i amb quatre trastos –a l’estil Pe-
ter Brook, admeten en un altre assalt a la quarta pa-
ret–, els actors canvien d’escena, de país i de perso-
natge (uns més que altres, com es queixa el magnífic 
Martín López, més format que la resta en el teatre fí-
sic, el clown i fins i tot en les arts marcials, de manera 
que acaba rebent totes les bufetades).
 Viatgen de Venècia a Xipre, navegant pel mar d’una 
tela onejada per ells mateixos, seguint el destí fatal 
d’Otel·lo. Això de fatal no és espòiler, ja que la mateixa 
companyia avança al subtítol de l’obra –Termina mal– 
el que li ve a sobre al moro noble que conquista el cor 
de Desdèmona i l’odi de Iago. 
 Resum: l’alferes Iago (que ha passat a la història 
com a símbol de la maquinació diabòlica) és el que 

l’arma de valent. Quan el general Otel-
lo li dóna a Càssius els galons que ell 
pretén, se les enginya per convèncer-
lo de la infidelitat de la seva dona (Des-
dèmona) amb un Michael Càssius que 
apareix amb els tics, les contorsions i 
les ulleres de Michael Jackson. Hi ha 
una altra intrusa: Bianca Jagger, amb 
la seva pamela delatadora, en el paper 
de la «puta» (paraula del bard) Bianca, 
boja per Càssius. La «febre» de Rodrigo 
per una Desdèmona embadalida amb 
el moro completa el quadro passio-
nal. L’embolic culmina amb la venjan-
ça d’Otel·lo, zelopàtic acabat, en l’única 
escena de tensió dramàtica que apla-
ca les rialles del respectable. Un silenci 
tràgic després d’una irrefrenable suc-
cessió de riallades.  

COREOGRAFIA DE GAGS

És la primera obra que Chamé munta 
amb Matias Bassi, Elvira Gómez, Gabriel 
Beck i el citat López, artistes sense treva 
d’una coreografia de gags amb jocs de 
paraules, absurd i recursos de majús-
cula inventiva, com les caixes que ser-
veixen tant de banyadors cubistes com 
de castell o llit. 
 Últimament estem tan acostumats a 
veure imitacions de Iago i Otel·lo, i que 
les d’aquest últim augmentin les víc-
times de la violència de gènere, que 
s’agraeix el gir d’aquests fabulosos pa-
llassos. El mateix plat de gelosia i ven-
jança servit amb els ingredients que 
reclamava el públic del teatre isabe-
lí: diversió i emoció. Correu a veure’ls 
(com ells corren durant la funció), que 
el 16 d’octubre s’escapen. — 
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Othelo
La Villarroel

Direcció i 
dramatúrgia

Gabriel Chamé 
Buendia

Repartiment
Matias Bassi, Elvira 

Gómez, Gabriel Beck, 
Martín López

CORREU A VEURE AQUEST 
REMOLÍ DE COMICITAT  

I IMAGINACIÓ QUE EL 16 
D’OCTUBRE S’ESCAPA
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