
Chefs es va estrenar ara fa just
un any i, en aquest temps, ha anat
evolucionant, com la carta d’un
bon restaurant, fins a trobar els in-
gredients perfectes. En aquesta
entrevista parlem amb un dels ac-
tors d’Yllana, Rubén Hernández,
qui ens garanteix que disfrutarem
amb un humor que és universal.

Per què van decidir tractar el món
de la gastronomia?

Feia temps que teníem ganes
de ficar mà al món de la gastro-
nomia i un dels nostres directors,
David Ottone, tenia apunts en un
quadernet des dels anys 90. I ara
s’ha posat tant de moda el tema
que ens ha vingut molt bé.

És una crítica a l’alta gastronomia
o al món dels xefs?

Hem volgut fer humor amb tot
això de l’alta gastronomia i dels
xefs que fan plats tan sofisticats
que, a vegades, s’obliden que la
funció del menjar és alimentar i
agradar. Vivim en un moment en
què els xefs són quasi estrelles del
rock o models que tenen ja una lí-
nia de roba, revistes... Així hem
usat aquest món per crear humor
i explicar una petita història tot i
que bàsicament la intenció és que
la gent s’ho passi bé. 

Com construeixen un espectacle?
És una mica una pluja d’idees

força anàrquica. Agafem un tema
com aquest i anem posant dins
una cassola idees, gags, coses que
imaginem i anem removent-ho
tot i depurant i trobant una línia
dramatúrgica que ens ajudi a
anar per diferents mons gastro-
nòmics. És un treball molt arte-
sanal i divertit i, per això, quan
anem de gira respirem els espec-
tacles d’una altra manera perquè
els hem creat nosaltres.

Què explica Chefs?

La vida d’un xef d’alta gastro-
nomia, amb tres estrelles Miche-
llin, a qui tot li va molt bé, amb
molt d’èxit, amb un programa de
televisió propi fins que comença
a perdre les estrelles i aquell ta-
lent que té. Es veu obligat, ales-
hores, a mirar enrere per enten-
dre per què està perdent aquella
màgia, que potser és perquè pen-
sa més en la fama que a cuinar.
Cada escena s’omple de gags i riu-
res per evitar que sigui una tra-
gèdia.

Yllana és especialista en l’humor
gestual, sense paraules. És molt di-
fícil aconseguir que un gag funcio-
ni?

L’humor gestual és un llengu-
atge diferent. En el teatre de text
has de trobar la picada d’ullet en
les paraules i nosaltres en la ges-
tualitat, en les accions, busquem
accions. Hem esta molts anys uti-
litzant-lo, és un llenguatge que
ens encanta, que ens ha permès
arribar a qualsevol punt del pla-
neta. És molt divertit, té a veure

amb els dibuixos animats i po-
dem obrir-nos a tot tipus de pú-
blic.

Potser connecta amb allò més bà-
sic de la persona.

Sí, és molt directe i el públic
quan ho veu es torna també di-
buix animat i juga amb nosaltres.

El ritme és molt important, no?
Sí, com a qualsevol espectacle

teatral. Però tot i que nosaltres
fem humor gestual, l’humor té
molt a veure amb la música i el
ritme. Molts cops, un gag no fun-
ciona perquè l’has llançat massa
ràpid, massa tard. Per això cal
anar molt sincronitzat, tant els
actors com els tècnics, és com una
simfonia que ha de funcionar a
l’uníson.

Quin personatge representa vos-
tè a Chefs?

En Cesc, però cadascun de nos-
altres ha creat diferents perso-
natges. Som quatre actors i ara fa
poc s’hi ha incorporat un cinquè
i ens anem alternant en els per-
sonatges. Jo em sé el meu paper i

el d’un altre company. A Figueres
ara no sé quin faré. Però tots són
molt divertits i més veure com el
personatge que tu has començat
a crear el fa un altre company i li
aporta coses que sumen. Inter-
pretativament és enriquidor.

El públic juga un paper actiu?
Com en tots els nostres espec-

tacles. Nosaltres l’hem creat pen-
sant en ells i si una escena no fun-
ciona l’anem canviant fins que el
públic rigui. Hi ha un feedback
durant tot l’espectacle. Ells són
els que marquen el ritme. A ve-
gades, també baixem a platea i els
ho fem passar una mica mala-
ment perquè pensen que els fa-
rem pujar a l’escenari.

Quants anys fa que forma part
d’Yllana? Com ho valora?

Uns deu anys. Sembla que fos
ahir. Jo sóc de Logronyo, on tenia
la meva companyia, vaig estudiar
a Pamplona però el salt profes-
sional va ser amb Yllana. També
estic amb grups d’improvisació
teatral.
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Rubén Hernández
ACTOR DE LA COMPANYIA YLLANA

«El nostre és 
un treball molt
artesanal i divertit»
Yllana és una de les companyies d’humor gestual
més conegudes de l’Estat. Enguany celebren 25 anys
en els escenaris i ho fan amb Chefs, el 24è espectacle,
una mirada irònica al món de l’alta gastronomia.
Aquest dissabte el representen a El Jardí de Figueres.

ENTREVISTA

Cristina Vilà
FIGUERES

Rubén Hernández –el segon per l’esquerra– fa deu anys que forma part de l’elenc d’Yllana. YLLANA
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TEMPORADA AL TEATRE EL JARDÍ-SALA LA CATE I CAPUTXINS DE FIGUERES�TARDOR

TEMPORADA AL TEATRE MUNICIPAL DE ROSES�TARDOR

La Sala la Cate de Figueres
acull, aquest divendres, la repre-
sentació de L’espera, l’obra més
popular del periodista i escriptor
Remo Binosi, a càrrec de la com-
panyia amateur Gespa Teatre, de
Palamós. L’obra, ambientada a la
Venècia del segle XVIII, és la his-
tòria de dos embarassos
paral·lels: el d’una comtessa jove
que, a punt de casar-se amb un
noble, queda prenyada d’un altre
i es veu obligada a amagar-se, i el
d’una minyona que ajudarà la
comtessa a passar l’embaràs i a
desfer-se’n.

L’espera és una obra que nave-
ga entre la comèdia i la tragèdia
de dues dones atrapades per una
situació que la societat no tolera.
Fa uns anys, aquesta peça teatral
va ser representada al Teatre
Lliure, amb molt bona acollida
per part del públic. Ara, les actri-
us que la representaran són Nú-
ria Domènech, Isabel Llambrich
i Martí Pàmies, sota la direcció de
Jordi Fuentes. Gespa Teatre és
una companyia de llarg camí. Els
seus orígens es remunten als anys
seixanta i ha portat a escena nom-
broses obres teatrals.
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«L’espera» narra la història
de dues dones atrapades
per una societat intolerant

L’obra de Remo Binosi,
ambientada al segle XVIII, 
la representa divendres la
companyia teatral amateur
Gespa Teatre de Palamós 

�

REPRESENTACIÓ DE «L’ESPERA» DE
REMO BINOSI AMB GESPA TEATRE
� Sala La Cate, a Figueres. 
� Divendres 21, a les 21.00 hores.

L’ACTE

La companyia figuerenca Te-
quatre farà, aquest diumenge, a
les 6 de la tarda, la darrera repre-
sentació de l’obra Figuretes de vi-
drede Tennessee Williams al Tea-
tre Municipal de Roses. Ha estat
un llarg periple –la van estrenar
el febrer del 2014– el que han fet
amb aquest clàssic, on l’autor re-
memora els seus records d’infan-
tesa. L’obra, a més, els ha repor-
tat moltes satisfaccions ja que la
companyia ha guanyat diferents
premis.

Figuretes de vidre ha estat di-
rigida per Àngels Barrietos i Jau-

me Pujadas, qui també interpre-
ta el personatge del narrador i
protagonista, en Tom, que, des de
la seva etapa adulta, rememora
els records de la seva vida i infan-
tesa al costat de la seva mare i ger-
mana, tot oferint el retrat d’una
família del sud dels Estats Units

el 1930. Tennessee Williams ens
parla de la difícil relació entre una
mare i una filla i del sentiment
d’alienació del fill i germà. Al llarg
del muntatge, el públic s’anirà en-
dinsant vers aquells aspectes més
dolorosos i colpidors de la vida
del dramaturg.
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Última parada de «Figuretes de vidre»

La companyia va estrenar aquesta obra el 2014. TEQUATRE

æ�Cultura&Societat

REPRESENTACIÓ DE «FIGURETES DE
VIDRE» DE TENNESEE WILLIAMS
AMB LA CIA. TEQUATRE
� Teatre Municipal de Roses. 
� Diumenge 23, a les 18.00 hores.

L’ACTE


