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La companyia La Zítrica ens ha presentat aquest matí el seu projecte The Professionals, amb el
que entren a la Sala Muntaner el proper dia 18 de gener, en l'horari de franja nocturna. És un
espectacle construït amb gags i sense paraules, destinat a tots els públics "sigui quina sigui la
seva edat, posició social o nacionalitat." En poc més d'una hora, els tres intèrprets:Gerard Flores,
Laura Pérez i Sergi Príncep, parodien, en el més pur estil clown, la importància social que se sol
donar al fet de tenir una professió, portant-t'ho a l'extrem d'una manera divertida i trencant la
quarta paret. És una creació pròpia, amb dramatúrgia i direcció de Javi Bañasco, que podrem
veure fins al 3 de març. I que, com que comença a les 22.30 h, va molt bé si primer aneu a veure
una proposta dramàtica. Serà una nit complerta i sortireu amb el somriure posat!

Javi Bañasco ens explica que, després d'estudiar cinc anys direcció i dramatúrgia i tot pensant en
la creació, va arribar a la conclusió que el gènere del gag l'interessava molt. I en va fer la seva tesi:
"Com que no és fàcil, m'hi vaig posar a fons, sobretot, a l'anomenat Gag Visual, sense paraules.
Vaig llegir, vaig veure vídeos, vaig anar a veure espectacles, vaig viatjar... I amb la companyia,
que som 6 en total i que, des del 2011 fem espectacles d'animació multidisciplinaris, ens vam
centrar a crear. Vam fer sis mesos de Laboratori treballant a fons el Gag Visual i d'aquí en va sortir
The Professionals!" S'estructura en esquetxos totalment coreografiats, sense cap marge par a la
improvisació: "És com una partitura còmica que va tractant professions que tots coneixem i que es
poden mostrar fora d'aquí. Ho hem fet davant de públic francès i anglès i ha funcionat. El que
intentem és anar-ho evolucionant cada dia." De moment ja n'han fet 20 funcions i a diversos
espais amb públics diferents i estan molt cofois del resultat: "Surten amb el somriure posat i això
ens fa sentir orgullosos." A la Muntaner faran per primer cop una estada de temporada estable
amb aquest espectacle.

The Professionals s'estructura en 9 esquetxos diferents. "És molt diferent a una obra de teatre. La
interacció amb el públic és important i trenquem la quarta paret des del principi. Les professions
que parodiem són diverses: policia, bombers, polítics... És una obra entretinguda si no vols anar
més enllà, perquè no fa referència a fets actuals. Però si algú els vol veure els hi veu i llavors... tot
suma!", exposa la Laura. La complicitat entre ells és importantíssima de cara a la interacció, tenint
en compte que no hi ha impros: "Fa 7 anys que estem junts i ja tenim el pols del que agrada o no.
Som com una família i això ens dóna una gran entesa entre nosaltres i ens facilita la connexió."

L'escenografia es basa sobretot en objectes d'utillatge, ja que els canvis d'un personatge a l'altre
-o d'un professional a l'altre- es fan a ritme trepidant: "Assagem sobretot on deixem les coses, com
les agafem, com canviem d'objecte o de detall de vestuari..."

Magrat insisteixen en el fet que no hi ha cap intenció de tocar fets actuals, molta gent surt
convençuda del contrari: "L'important és que quedi clar que nosaltres no ho hem fet expressament
i que ningú no es pot sentir atacat. Però, és clar, de professions n'hi ha moltes i cadascú ho pot
portar al seu lloc... La nostra única ambició és que la gent vingui, s'ho passi bé i surti amb un
somriure, sense que calgui fer cap debat. El gag és com un blues o un vals. Si el toques bé,
funciona. Per això ens hi hem especialitzat, cal tocar-los a consciència. N'estem molt contents!",
conclou el director.




