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Josema Yuste: "Per fer riure, gairebé tot s'hi val"

L'humorista de Martes y Trece debuta a Barcelona amb la comèdia 'Nadie es perfecto', que
protagonitza amb Lola Baldrich

Marta Monedero

'Nadie es perfecto' 
Teatre Apolo
A partir del 17 de desembre

Tot i els anys de feina i la popularitat amb Martes y Trece, Josema Yuste no havia actuat mai a
Barcelona. El debut el farà divendres amb 'Nadie es perfecto', una comèdia del britànic Simon
Williams que arriba en versió de Paco Mir.
Yuste compartirà a partir de divendres l'escenari de l'Apolo amb el veterà Manolo Codeso, Saida Lamas
(El cor de la ciutat) i la totterreny Lola Baldrich, que explica amb vehemència l'argument de la comèdia.
"Un estadístic de professió i amb vocació d'escriptor encara estima la dona que el va deixar. Envia una
novel·la a un concurs literari amb pseudònim femení i el guanya. Per tant, a l'hora d'anar a recollir el
premi, s'hi presenta disfressat de dona i s'enamora de la directora de l'editorial", comenta l'actriu, que es
va fer popular arran de la sèrie Médico de familia.

Amb Nadie es perfecto no parlem d'un vodevil, ni d'alta comèdia. Tot al contrari. Dirigida per Alexander
Herold, l'obra pot catalogar-se com "una comèdia molt quotidiana, amb uns personatges un punt
desgraciats, miserables, però que dramàticament resulta tremendament eficaç a l'hora de fer riure"; un
art, afegeix Yuste, "en el qual gairebé tot s'hi val". A ell no el convencen les obres que no "emocionen,
que no fan somriure". Com a mínim, això és el que l'actor ha intentat demostrar al llarg de la seva
extensa trajectòria, que a banda de l'exitosa singladura amb Martes y Trece conté una filmografia amb
títols com La corte del faraón, El robobo de la jojoya, La loca historia de los tres mosqueteros, sèries de
televisió com Todos los hombres sois iguales i Mediterráneo i espectacles com el musical Cuando Harry
encontró a Sally, que va interpretar al costat d'Àngels Gonyalons.

Portar l'obra cap aquí
Reconegut actor i autor de l'escena britànica, Simon Williams havia participat en sèries com A dalt i a
baix i té en Nadie es perfecto una de les seves obres més rodones. "Els seus protagonistes són bona
gent", apunta Yuste. L'obra ens arriba a Barcelona ben ordida, ja que porta nou mesos de gira pel
territori espanyol, i un pèl diferent del que és la versió original. El que ha fet Paco Mir a l'hora d'adaptar-
la és acostar-la, "ambientar-la a l'Estat espanyol i a personatges d'aquí, ja que, en l'humor, cal trobar
referències i llocs comuns" que sintonitzin amb l'espectador, comenta el membre del Tricicle, que ahir se
n'anava pitant cap a París, on el grup està de gira. 

Josema Yuste amb Paco Mir, que ha versionat Nadie es perfecto
Cristina Calderer
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