
Dilluns, 11 de maig de 2009

CULTURA 18 NOU9EL

CRÍTICA DE TEATRE

Faemino y Cansado satisfan el públic que va omplir el teatre divendres i dissabte

Divertidament absurds
‘Son dos’, de Faemino y Can-
sado. Divendres 8 de maig 
de 2009. Teatre Auditori de 
Granollers.

Granollers

J.B

Una abella invisible esquiva-
da en el darrer segon conver-
tida en un exèrcit de pelicans 
desnodrits comandats per la 
vicepresidenta del govern. 
Un estrany artefacte fet, 
entre altres coses, amb peri-
llós fil de pescar verd i acti-
vat per un conill gegant. Un 
espectador convertit en El 
Puma per la màgia del play-
back. Uns fills bessons molt 
lletjos però molt útils per 
caçar rates. Heu entès alguna 
cosa? Us sembla tot això prou 
esperpèntic? Doncs només és 
un tastet de l’univers diver-
tidament absurd que el duet 
còmic Faemino y Cansado 
van desplegar aquest cap de 
setmana al Teatre Auditori 
de Granollers, davant d’un 
entregadíssim públic ple de 
fans i incondicionals que van 
esgotar les entrades i van 
riure i aplaudir amb entusi-
asme.

Conscients de la poca 
espurna d’uns cognoms que 
semblaven d’àrbitre de fut-
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Faemino y Cansado van oferir el seu humor surrealista i absurd al públic de Granollers

un munt de seguidors incon-
dicionals. 

No és fàcil, per algú que 
no ha seguit gaire la seva 
trajectòria, entendre quin és 
l’esquelet del seu espectacle, 
quin és el punt de partida 
o l’objectiu. No hi ha un 
guió clar, i la improvisació 
desfermada és alhora el seu 
pitjor defecte i la seva millor 
virtut. Però tampoc té cap 
importància. Incapaços de 
deixar de parlar, Faemino 
y Cansado arrenquen amb 
una anècdota qualsevol, com 
més corrent i banal millor, i 
allarguen tant l’explicació, 
la porten a un punt tan sur-
realista, que la riallada és 
inevitable davant l’absurdi-
tat dels arguments. No hi ha 
reflexió, no hi ha cap anàlisi 
de la realitat, ni imitacions ni 
acudits sobre homes i dones, 
sobre la feina o sobre sexe. 
L’humor de Faemino y Can-
sado es basa en la química, 
i alhora en el contrast, dels 
dos actors i de la seva manera 
de parlar, en la seva manera 
d’explicar. Sense decorats, 
sense disfresses, vestits amb 
tirants, pantalons foscos i 
llampants americanes blau i 
grana, armats només amb els 
micròfons i amb una simple 
il·luminació, el seu és un 
humor esperpèntic, tan poc 
preocupat per arrencar la 
rialla, tan alliberat de tòpics, 
tan conscient de la seva 
absurditat que segurament 
per això és capaç de con-
nectar amb aquella part de 
nosaltres cansada de buscar 
sentit, explicació i culpables 
a tot el que ens passa.

bol, Ángel Javier Pozuelo 
Gomez i Juan Carlos Arroyo 
Urbina van començar com a 
duet humorístic a finals dels 
anys setanta, anomenant-

se, respectivament, Javier 
Cansado i Carlos Faemino. 
Després d’actuar espontà-
niament al parc del Retiro 
de Madrid van començar a 

actuar a bars i teatres, fins 
al seu salt televisiu, al mític 
Cajón Desastre. El seu humor 
surrealista, absurd, inclassi-
ficable, continua avui tenint 

CRÍTICA DE TEATRE

Eva Hibernia presenta ‘La América de Edward Hopper’ al Teatre de Ponent

Joc de disfresses

‘La América de Edward Hop-
per’’, d’Eva Hibernia. Amb Ali-
cia González i Joaquín Daniel. 
Dijous 7 de maig de 2009. Tea-
tre de Ponent de Granollers.

Granollers

J.B

La vida, el present, com a 
un etern pas entre el passat 
i el futur, entre els remor-
diments i les esperances, 
entre qui vam ser i qui volem 
ser. Mirar lluny, enllà, cap a 
l’horitzó que es dibuixa rere 
la finestra, és la millor medi-
cina per a l’ànima, aliment 
per a la imaginació, punt de 
partida d’una realitat somia-
da mil vegades més atractiva 
que la soledat del present. 
La América de Edward Hop-
per, d’Eva Hibernia, és un 
apassionant viatge teatral on 
la imaginació i les paraules 
conflueixen en un complex 

univers tan carregat de 
símbols, tan rebuscat en les 
paraules, que corre el perill 
de provocar l’atordiment, el 
mareig o fins i tot la desespe-
ració de l’espectador. I és que 
no és gens fàcil connectar 
amb aquesta coproducció del 
Teatre de Ponent i el Teatre 
Nacional de Catalunya dins 
del projecte T6 de promoció 
de nous dramaturgs.

Un quadre del pintor 
americà Edward Hopper 
emmarca l’inici. En un tren, 
un home i una dona juguen 
amb les paraules i la ima-
ginació, en canvi constant 
d’identitats que marcarà la 
seva relació. Conscients que 
la màscara és inevitable, 
decideixen portar al límit el 
joc de la disfressa amb l’espe-
rança que serà en el món de 
la imaginació on finalment 
podran despullar-se mútua-
ment les ànimes. Viatjant per 
tot el món, de la vella Europa 
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Alicia González i Joaquín Daniel protagonitzen l’obra

a la somiada Amèrica, les 
habitacions dels hotels són el 
refugi dels seus jocs, un car-
naval desconcertant, boig, de 
paraules ràpides i emocions 
intenses.

Un món de somnis, de 
vides inventades que alho-
ra, també inventen altres 
vides. Un univers ple de 
detalls, deliciós però de 
difícil digestió, que recor-
da les pel·lícules de David 
Lynch, tan magnètiques com 
desesperants. Hi ha poesia 
i sensibilitat en la proposta 
d’Hibernia, però es percep 
massa gust de l’autora per 
les pròpies paraules, i un es 
queda amb la sensació que 
falta destil·lació, un bon cop 
de tisora que intensifiqui el 
resultat escènic. 

Destacar, això sí, el treball 
dels actors (sorprenent i 
càndida d’Alicia González 
Laá; camaleònic i enèrgic 
Joaquín Daniel), una espec-
tacular escenografia inspi-
rada en els tons pastel dels 
quadres d’Edward Hopper 
i un dels millors treballs 
d’il·luminació (Quico Gui-
tiérrez) i so i banda sonora 
(Marc Martín) que s’han 
vist mai al Teatre de Ponent 
de Granollers.


