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Un símbol de la
‘sitcom’ britànica

Ara ja fa molt temps que sabem que el maldestre cam-
brer Manuel de la sèrie Hotel Fawlty era de Barcelona,
encara que el doblatge a TV3 –on parlava amb la veu de
Miguel Ángel Valdivieso, que va ser Woody Allen abans
de Joan Pera– el fes passar per mexicà en un afany de
correcció política; per cert, en el doblatge al castellà era
italià i es deia Paolo. Aquesta setmana s’ha fet pública la

mort als 86 anys –el 23 de novembre– d’Andrew Sachs,
l’actor britànic d’origen alemany a qui el Monty Python
John Cleese va confiar el que acabaria sent un dels
grans secundaris de l’època daurada de la sitcom brità-
nica. Un record per Sachs, doncs, i de passada per inobli-
dables comèdies com Un hombre en casa, Los Roper, Sí,
ministre, Allo, allo o N’hi ha que neixen estrellats.Xavier Roca

William Shakespeare i Mi-
guel de Cervantes eren dos
autors que van coexistir
en una societat en què pot-
ser no se sabia llegir majo-
ritàriament però on es te-
nia molt més ben entrena-
da l’oïda que no pas avui.
Els dos autors necessita-
ven el favor del públic, i per
això pretenien ser molt ac-
cessibles. També la músi-
ca que, sovint, s’incorpo-
rava a les sessions i que
disposava de lletra canta-
da i múltiples versions i
adaptacions. Avui la músi-
ca barroca i el teatre clàs-
sic o la novel·la de cavalle-
ries tenen un cert aire de
transcendència que exal-
çen a les vitrines. La can-
tant Maria Altadill, amb
els actors Abel Folk i Pep
Planas, aspiren a traslla-
dar un espectacle amb els
ingredients del Barroc en
una mena de sessions fes-
tives als menjadors de la
burgesia catalana de fa
unes dècades. Que la veu i
el so d’aquella època tor-
nin a fer-se accessibles,
sense rebaixar el respecte
per l’obra. Amor i humors
s’estrena avui al Canal
(21:00 h) dins del Tempo-
rada Alta i ja té prevista
temporada al Romea per
aquesta primavera.

Són només 90 minuts i
això obliga, comenta Folk,
a ser “forçosament caprit-
xosos”. A la tria dels tex-
tos, però, han tingut l’as-
sessorament dels estudio-
sos en els autors Jordi Car-
rión i Marilena de Chiara.
La proposta és la suma in-
sòlita de concert, recital,
conferència i representa-
ció. Al duet d’actors (que
representen aquells frag-
ments que s’expliquin per
si mateixos, sense haver
de fer gaires indicacions
per contextualitzar-ho)
s’hi suma un trio de músi-

ca antiga: Felipe Sánchez
(viola de mà i guitarres),
Javier Aguirre (viola de
gamba) i el finlandès Mik-
ko Ikäheimo (llaüts) al
costat de la cantant i pro-
ductora Maria Altadill. La
cantant pretén fer un re-
torn a Catalunya amb pro-

duccions com aquesta,
després que la major part
de la seva carrera es prodi-
gui a l’estranger. La majo-
ria de les peces són coetà-
nies dels escriptors, tot i
que (no es vol revelar gaire
més) hi ha alguna picada
d’ullet per imaginar què
farien els autors si hagues-
sin viscut en aquest segle.
La proposta és que l’actua-
ció aporti un lloc concret
que els apropi. Perquè, tot
i que avui les altes institu-
cions i els mateixos artis-
tes “els han posat als pe-
destals”, tant Cervantes
com Shakespeare vol-
drien continuar sent mo-
tiu de gaudi per a un públic
ben ampli.

L’espectacle genera

molta intriga perquè
s’atreveix a tancar hipòte-
si sobre els dos autors: es
van conèixer personal-
ment? Un va conèixer
l’obra de l’altre? Es pot
considerar que un s’inspi-
rés en l’altre dins del seu
ampli repertori? De Cer-
vantes hi ha una biografia
prou contrastada, però

per la banda de Shakes-
peare continuen moltes
escoles enfrontades (des
de la que nega que hi exis-
tís i que era un pseudònim
d’un intel·lectual d’Oxford
fins a la que opina que eren
un grup d’escriptors que
compartien firma).

Amor i humors juga a
combinar i que els diver-
sos components del repar-
timent participin en altres
vessants que el seu estric-
tament professional. Tot i
això, en les representa-
cions, Folk i Planas po-
dran interpretar fins a
quatre personatges i, com
ja feia la tradició de l’èpo-
ca, intercalar personatges
masculins amb femenins.

Dels pocs passis per

comprovar la recepció del
públic han tret algunes
conclusions interessants:
com els que demanen que
publiquin els textos per
poder rellegir bons passat-
ges dels llibres que avui
són entenedors però que
no tenen prou temps per
degustar-los. Efectiva-
ment, insisteix Folk, els
ciutadans estaven molt
habituats a escoltar i me-
moritzar, que no pas ara. I
l’equip en conjunt s’excla-
ma quan comproven que
només tractaran els per-
sonatges de Shakespeare i
de Cervantes els dels bat-
xillerats humanístic i ar-
tístic. La resta podran ob-
viar una obra immensa,
popular i lúcida. ■

L’espectacle ‘Amor i humors’, que s’estrena avui al Temporada Alta, pretén
apropar la vida i l’obra de Shakespeare i Cervantes “baixant-los dels pedestals”

Barroc i ben popular
Jordi Bordes
BARCELONA
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La xifra

La cantant Maria Altadill i els actors Abel Folki Pep Planas són els impulsors de ‘Amor i humors’, fa uns dies, a Barcelona ■ ORIOL DURAN

400
anys fa que van morir tots
dos autors, que continuen
sent els més traduïts, publi-
cats i estrenats del món.

L’espectacle
coral es
completa amb
intèrprets
especialistes de
música antiga


