
“Gràcies a internet ens ve a veure 
públic jove i això és fantàstic!”

JAVIER CANSADO 
 Faemino y Cansado presenten a Lleida el seu nou espectacle ‘Quien tuvo retuvo’

DE CUA D’ULL Rosa Peroy  @RPeroy

La que escriu confessa 
que, quan preparava 
l’entrevista, sentia pa-
pallones a l’estómac, 
per la responsabilitat 
de parlar amb un dels 
grans referents, junt 
amb el genial Faemino, 
de l’humor absurd nas·
cut a l’Estat espanyol. 
I es va trobar, com no 
podia ser d’altra, amb 
un home afable, intel·
ligent, educat, culte i 
planer. Si no coneixeu 
l’espectacle feu un Youtube, com ell ens aconse·
lla. El dia 7 de maig al Teatre Principal de Lleida.

Faemino y Cansado porta més de 25 anys fent 
humor.
(riu) Em marejo només de pensar-hi. Vam co-
mençar al carrer, però professionalment, 28. 
Carlos (Faemino) i jo ens vam conèixer d’adoles-
cents, al barri i, des d’aleshores, vam començar a 
fer coses plegats... i fins ara!
L’espectacle que presenteu al Principal és una 
síntesi de la vostra trajectòria?
En part, sí. L’espectacle és un cúmul de temes di-
versos, les nostres paranoies. Però quan et fas 
gran –sóc a prop dels seixanta, quina por que em 
fa dir-ho!– mai saps si el que t’interessa a tu té 
vigència. Quan veus que sí, el títol cobra sentit: 
tenim encara coses per a dir, en el panorama de 
l’humor.
Cada setmana el podem veure a la televisió a 
‘Ilustres Ignorantes’.
Gràcies a aquest programa –amb els meus amics 
Javier Coronas i Pepe Colubi– la gent em veu per 
internet i arriba a Faemino y Cansado. Això fa 
que ens conegui públic més jove, és fantàstic!
Jo aniré a veure’l amb el meu fill de 19 anys, 
que és molt fan vostre.
M’encanta sentir això! Les xarxes socials fan pos-
sible aquesta transversalitat, si el producte és bo, 
esclar.
Després de tants anys, us sentiu més lliures per 
poder dir coses políticament incorrectes?

És cert que, de més 
joves, de manera tà-
cita, sempre teníem 
una mica més de pre-
caució. Amb el temps, 
t’alliberes. Tots dos 
pensem que la lliber-
tat d’expressió és un 
dret gairebé fonamen-
tal. Sobretot, en la part 
improvisada, Faemino 
més que jo (riu) es tor-
na boig i diu barbari-
tats conceptuals.
Sou pioners en ‘humor 

intel·ligent’.
Fins la nostra generació, que inclou Wyoming, 
Pepín Tre, Tricicle, Rubianes, l’humor eren acu-
dits i imitacions. Anteriorment, trobar un humo-
rista amb estudis era raríssim. Avui dia, en canvi, 
n’hi ha de genials: Muchachada Nui, Broncano, 
Berto, Ignatius. Recordo que quan nosaltres 
déiem “jo llegeixo Kierkegaard”, ens deien que 
no s’entenia. Avui dia això, afortunadament, ja 
no passa. L’humor és estímul-resposta i sempre 
està bé. Però jo, com a espectador, prefereixo 
riure d’un acudit intel·ligent que d’una caiguda.
Els vostres espectacles semblen –només sem-
blen– pura improvisació.
Tant de bo ho fossin! Darrera hi ha un guió fer-
ri, a partir del qual anem improvisant sobre la 
marxa. Des d’un punt de vista formal, volem que 
sembli pura improvisació. A més, les parelles cò-
miques –que gairebé ja no en queden– utilitzen 
el factor oposició: un diu una cosa i l’altre li re-
bat. Nosaltres –i no conec ningú més– ens anem 
reforçant els arguments. I això, humilment, no-
més s’aconsegueix amb una absoluta complicitat 
mútua. Aquesta és la nostra raresa.
Faci una crida pel públic de Lleida.
Abans de venir, que ens mirin una mica per in-
ternet. I si els agradem, encara que sigui només 
una mica, que vinguin, que riuran moltíssim, se-
rà exponencial... Saps què passa? Que una hora 
i mitja de teatre no és barat i ens pesa la res-
ponsabilitat. Si s’informen prèviament jo ja em 
quedo tranquil (riu).

FORMIGUETA 
| Anna Fillat |

Córrer no 
ha de ser 
un sacrifici
Avui en dia, quan li dius a 
un infant que ha de córrer, 
sembla que li demanis un 
sobreesforç. Igual que la 
tècnica del caminar, el cór-
rer és una habilitat motriu 
bàsica que, molts cops, s’ad-
quireix per imitació dels al-
tres infants més grans. No-
saltres, quan érem petits, 
jugàvem al pot, tocar i parar, 
a l’amagatall, policies i lla-
dres... entre altres jocs que 
implicaven que el que més 
corria menys cops parava. 
Ara, els infants no tenen es-
pais i tampoc models més 
grans a imitar, portant-nos 
a observar una gran quanti-
tat de nens i nenes que no 
saben córrer. Molts famili-
ars pensen que si no s’ha de 
dedicar a l’atletisme, no cal 
saber córrer, però hem de 
tenir present que la tècnica 
de cursa és fonamental per 
poder fer qualsevol pràc-
tica física i esportiva amb 
les màximes garanties, tant 
per evitar lesions com per 
poder aconseguir un millor 
rendiment. Hauríem de te-
nir present que els infants 
han de poder jugar a jocs 
que impliquin córrer amb 
els seus amics/gues i famili-
ars, així com poder-ho fer en 
terrenys irregulars, no sem-
pre sobre asfalt. Per altra 
part poder seria interessant 
treballar aquests aspectes 
en les classes d’educació 
física, sobretot el l’etapa 
de infantil i primària. Hem 
d’aconseguir que els infants 
sàpiguen córrer i, sobretot, 
que gaudeixin fent-ho.

DIMECRES 26 D’ABRIL DE 2017

L’empresa lleidatana Invelon Tec-
hnologies ha estat la guanyadora 
del Premi Acció Social 2017 pel 
disseny d’una mà biònica en 3D. 
Durant la presentació del guar-
dó, un periodista va començar 
a fer les gestions oportunes per 
aconseguir una imatge d’aquesta 
mà biònica. Al cap d’una estona, 
però, li van explicar que aquesta 
mà biònica estava encara en fase 
de projecte i que hi havia proto-
tipus anteriors de fa 1 o 2 anys... 
però que no s’assemblaven gaire.
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C. Dancausa
Delegada del 
Govern de Madrid

És un dels guardonats que rebrà 
una medalla de l’Ajuntament de 
Lleida al mèrit cultural, que li serà 
lliurada en el marc de les Festes de 
Maig.

El jutge ha decretat la seva entra-
da a la presó després que la Policia 
Nacional cregui que, mentre l’in-
vestigava, hauria evadit 30 milions 
euros de l’Estat espanyol.

La fiscalia de Madrid denuncia un 
cas vinculat a Mercamadrid; en 
concret, contra ella i 15 persones 
més. La fiscalia imputa a Dancausa 
un delicte societari de caire penal.

Les millors idees per donar 
llum al debat de la societat 

sorgeixen de les entitats amb 
les persones més brillants
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IMPULSEM EL 
TEU ÈXIT


