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Amb el suport:

l llarg de la conversa, par-
lem de comèdies enyora-
des i d’actuals com Derry

Girls o la sueca Gösta. I de la llei
mordassa amb qui va ser una de
les guionistes de Plats bruts,
l’episodi 57 de la qual, titulat
Tinc una revelació, va ofendre
l’Església. Ha publicat el llibre
L’art de fer riure (Angle Edito-
rial). Actualment és guionista
de la sèrie de TV3 Com si fos
ahir.

Fent zàping vaig trobar-me un
episodi de ‘Plats bruts’. I m’hi
vaig tornar a enganxar.
Va tenir un procés de creació
molt llarg i va sortir tot molt ro-
dó. Es va fer des d’un punt de
vista artístic i molt artesanal.
Érem un grup de gent que te-
níem un imaginari comú, ja que
la majoria proveníem del món
del teatre. I parlàvem molt de la
nostra manera de veure el món.
I de la nostra realitat quotidia-
na, d’aquí que connectava amb
el públic. Va ser tota una con-
junció de factors.

A

Guionista. Professora a Eòlia i l’Institut del
Teatre. Ha publicat ‘L’art de fer riure’

● Reivindica una veu i un humor propis perquè

si bé l’humor és universal, la connexió amb la

història i el personatge és clau per fer riure. A

més, la comèdia, molt delicada, vol temps

Mercè Sàrrias

Gemma Busquets Ros
BARCELONA

“L’humor és molt
existencialista: et
planteja qui ets o
cap on va el món”

Amb el pas del temps, que en-
cara ara en parlem, com ho in-
terpreta?
Em sembla que és una llàstima
que no s’hagi pogut fer una sèrie
amb el mateix impacte. També
el mercat s’ha fet més gran i fa
vint anys encara entràvem molt
fàcilment a les cases. També la
capacitat de connexió la tens en
un moment concret. Hi ha el
factor sort d’estar en el lloc i en
el moment adequats, que és
molt important. També la pre-
sència del guió a l’escenari. El
que ara es diu un showrunner.

Es va parlar d’un humor català.
Podem etiquetar l’humor?
Penso que l’humor és universal.
Després hi ha l’humor amb el
qual connectes perquè és la so-
cietat en què estàs vivint. Les
sèries i la literatura que ens
agradava, molta era anglesa o
americana. Hi ha tot el que tu
ets com a creador. No ho vam
fer pensant en la societat cata-
lana. Vam fer-ho pensant en
nosaltres, que érem d’aquí.

El llibre és un manual per es-
criure comèdia avui. Què ens fa

riure? Hi ha, però, unes fórmu-
les per construir un gag.
El gag és un acudit i té una
construcció molt determinada,
que s’explica en el llibre, però a
banda ens fa riure la nostra con-
nexió amb els personatges i les
històries i el desastre que mos-
tren aquestes històries. Penso
que la ficció d’ara, el que ens fa
riure més aviat ens fa somriure
o ens fa mal a l’estómac. La fic-
ció treballa sobre el gag però so-
bretot treballa la visió del món
contemporani.

Influeix el context econòmic i
social a l’hora de triar comèdies
o drames? En època de crisi,
necessitem riure?
En la situació actual necessitem
riure. Però curiosament el que
s’està fent, des del punt de vista
més innovador, que expressa el
nostre temps, és molta comèdia
de millennials, sense ambició ni
aspiracions, a la deriva, amb fei-
nes precàries. És un humor bru-
tal perquè se t’encongeix el cor
de veure cap on anem. L’humor
és molt existencialista; et plan-
teja qui ets o què és la nostra so-
cietat i cap on va el món.

No és ficció però és el que fa
‘Polònia’ amb la política
És molt sa. Ens està parlant de
la política i n’està fent paròdia;
és una altra manera d’enfron-
tar-se al món, a la quotidianitat.

L’humor ha de tenir límits?
Ara la llei mordassa posa al
mateix sac el moviment LGTBI
i les religions. En un món ideal,
no hauria de fer cap gràcia
quan algú se’n riu del desvalgut
o de la gent que està lluitant per
la seva sexualitat. Si et fiques
amb el poder, pots fer el que
vulguis. Èticament com a crea-
dor és absurd ficar-te amb la
gent que ho té pitjor. De fet ja
està passant amb els acudits
sexistes. Em molesten, però hi
ha generacions a qui els ofenen
profundament. Per tant ja és
una gran millora. Cal fer peda-
gogia als instituts i reforçar la
societat, no penalitzar-la. La
solució no és multar. Perquè el
que acaba passant és que estàs
penalitzant els que es qüestio-
nen els interessos que té el po-
der. Perquè el poder protegeix
qui li interessa amb aquestes
multes.

Per fer riure, cal temps?
I ara no n’hi ha. S’ha de finançar
el projecte, que no s’està fent,
donar temps al guionista, que
busqui una veu, un criteri, assa-
jar-lo, tirar-lo a la paperera i re-
petir. Aquest temps, que és el
més barat perquè no implica ac-
tors ni producció, no hi és. Tam-
poc hi ha la mentalitat que es
necessiti aquest temps. La co-
mèdia és molt delicada, costa
molt d’apreciar-la quan la llegei-
xes, l’has de veure assajada,
com s’aixequen els diàlegs, mi-
mar el procés de producció. No
hi ha ajuts directes a la creació.
Hi ha estrès a la base. S’han per-
dut els temps dels continguts
perquè tot ha de ser ràpid.

Cap on va la comèdia?
A molts llocs. La que hi connec-
to més, la més naturalista, està
en un moment boníssim. Va cap
a llocs més amargs, al mateix
temps fa riure i reflexionar.
S’ha obert l’estructura clàssica
de sitcom, molt tancada, d’inte-
riors, amb unes condicions
d’acudit en els diàlegs; ara és
més relaxada, i això es veu en
les narratives.

Mercè Sàrrias, fotografiada a Barcelona, va formar part de l’equip de guionistes de ‘Plats bruts’ ■ ORIOL DURAN
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