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Pinti: "A l'Argentina se m'acusa de voler acabar amb la democràcia"

 L'actor porta al Borràs els seus corrosius monòlegs contra els polítics

JORDI SUBIRANA
BARCELONA

Enrique Pinti és un dels còmics argentins més àcids. Les seves crítiques a la classe política són
tan corrosives i profundes que alguns dirigents de partits polítics han arribat a acusar-lo de
"voler acabar amb la democràcia". Pinti s'instal.larà entre el 14 d'abril i el 2 de maig al Teatre Borràs
de Barcelona.
L'humorista, de 65 anys, és un mestre del monòleg, gènere que practica des del 1973. A
Barcelona interpretarà Serenata argentina, un xou en què explica les seves aventures en un món
modern on se sent "com un dinosaure en la Revolució Francesa". Se li fa impossible adaptar-se a
les noves tecnologies. "El mòbil, internet, els ordinadors són uns invents del diable que no sabré

utilitzar mai". Així mateix, elogia els creadors (artistes i científics, entre d'altres), "tots els que ens

han salvat dels desastres dels governs". "Els polítics organitzen les guerres i els metges curen les

ferides".

Però, sobretot, el muntatge és un curs accelerat d'història argentina, des de les dictadures fins al
corralito. Partint del principi que cada vegada existeix "un divorci més gran entre el que fan els

polítics i el que vol la gent", l'humorista analitza al detall "les contradiccions" del seu país. "¿Per què

un país que va néixer ric és pobre? ¿Per què sent gran és petit? ¿Per què una terra amb oportunitats,

actualment no n'ofereix cap?", es pregunta.
Pinti, que considera que el deute que l'Argentina té amb el Banc Mundial és una "estafa legal",

ataca l'Església i els polítics (peronistes, radicals, de l'esquerra) en un intent de trobar resposta
al fet que un país on hi ha aliments també hi hagi desnutrició. "L'única explicació és el robatori".

CRÍTIQUES A BUSH I AL PP
Requerit per la premsa, Pinti dóna la seva opinió sobre alguns personatges i fets actuals. Segons

l'humorista, abans la classe política prepotent a la qual pertany Bush dissimulava una mica. "Ara, en
canvi, van sense careta". "Pensava que aquest tipus d'actituds només es donaven en les
dictadures llatinoamericanes, però veig que no. A Itàlia, Berlusconi controla totes les televisions,
i si algú el vol criticar no sap des d'on fer-ho", afirma l'actor, que es defineix com "un progre que
vota l'esquerra malgrat la corrupció".
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Del terrorista Bin Laden, diu que no sap si és "un ésser fantasmagòric o un actor maquillat". El que li

sembla clar, "si existeix", és que no és de fiar. La raó és que va ser "amic de Bush pare". Per Pinti,

"les guerres es munten quan un examic es converteix en enemic".
L'intèrpret assegura que se li van quedar "les mans vermelles de tant aplaudir la victòria del PSOE",
i elogia la maduresa demostrada pel poble espanyol "al no votar un partit, el PP, que li havia mentit
tantes vegades, fins i tot al subministrar la informació de la matança de l'11-M". Segons Pinti, els

atemptats van ser "una resposta a la política exterior d'Aznar i a la participació espanyola a l'Iraq".

Enrique Pinti en un assaig del seu monòleg.
El Periódico.
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