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xplicava Quim Masferrer,
director i actor de
Teatre de Guerrilla,
que ja havien fet una
trentena de funcions
d’aquest Fum. Per

tant, la producció arribava diven-
dres a Girona, de la mà de Tempo-
rada Alta, en sessió doble, amb un
bon rodatge. També explicava el
director, en la presentació d’aques-
ta sàtira política, que el que a la res-
ta del territori eren picades d’ullet,
a Girona eren «metrallassus» i
«obusos», pel fet que els dards van
tots, sempre, en la mateixa direc-
ció, apuntant a una mateixa perso-
na, que no s’anomena mai, però
que es reconeix perfectament: En-
ric Vilert, actual president de la Di-
putació de Girona.

Teatre de Guerrilla tenen un
clown molt particular que, com es
va poder comprovar divendres, en
què es va omplir gairebé tot el Tea-
tre Municipal fins i tot en la sessió
de les 6 de la tarda, té un munt d’in-
condicionals, gent que només que
en Carles Xuriguera posi un peu a
l’escenari, ja no poden contenir el
riure. És un clown o pallasso evo-
lucionat de l’herència de Pep Vila i
que guarda algunes similituds amb
altres tipus de clowns de la mateixa
família, com poden ser Marcel To-
màs, de Cascai, o Pere Hosta, tots
ells ben diferents, però que com-
parteixen trets comuns. Aquest
clown i aquest tipus de «teatre an-
tropològic d’humor corrosiu» que
fan els selvatans és un punt de par-
tida magnífic per a la proposta con-
ceptual de Fum, en què del que es
tracta és de fer sàtira sobre la classe
política, de subratllar els vicis, de-
fectes i mala praxi de les pomes
podrides del cistell. Malaurada-
ment, a Teatre de Guerrilla l’ha
ofuscat la set de revenja, perd una
magnífica oportunitat, i en comp-
tes d’anar de l’anècdota a la cate-
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goria, va de la categoria a l’anèc-
dota, de manera que el resultat fi-
nal queda curt de mires, més enllà
d’unes quantes picades d’ullet al
públic sobre la política actual, en
què les fronteres entre ideologies
són difuses, en què la demagògia i
el populisme és el pa que s’hi dóna
habitualment. Per fer un espectacle
així, i que s’aguanti, a més d’una
bona companyia, cal un personat-
ge d’una dimensió popular i una al-
tura política i intel·lectual de cate-
goria superior –recordeu l’Opera-
ció Ubú d’Els Joglars?–.

Durant la primera part de Fum,
en una taverna, tres beneits –un
pinxo bocamoll, un esguerrat am-
biciós i un pobre diable que juste-
ja–, després d’uns quants gots de vi
i d’una bona estona de dir bestie-
ses, s’empesquen la formació d’un
partit polític que presentarà pel
lloc d’alcalde el més curt de gam-

bals. Fins aquí, cap novetat, es pot
observar el Teatre de Guerrilla de
sempre, el de Som i serem, el seu
segon espectacle, per exemple. A
partir d’aquí, però, és quan comen-
cen a personalitzar i a tustar sense
manies la figura de l’actual presi-
dent de la Diputació, introduint-hi
fets que, per la seva concreció, in-
trodueixen l’ombra de la sospita.
El polític de l’obra, interpretat per
Carles Xuriguera, que es posa un
bigoti postís –és l’única promesa
electoral que compleix–, va esca-
lant llocs sempre a proposta del
partit –que tria gent incompetent
per als càrrecs que es reparteix
amb els altres partits per quota–, i
tot acaba en una «carrera política
que no té sostre», en una borratxe-
ra de poder, en un deliri en què el
polític postula al lloc de Papa.
Llàstima que tot sigui tan petit, tan
local.

DANI CHICANO
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Ofuscació
� Autor i direcció: Quim Masferrer.

Intèrprets: Quim Masferrer,
Carles Xuriguera i Rafel Faixedas.
Lloc i dia: Teatre Municipal de
Girona, 24 d’octubre del 2008.
Temporada Alta.

Carles Xuriguera, a l’esquerra, i Rafel Faixedas, a Fum. / LLUÍS SERRAT

na noia, la Berta, para la taula
per sopar. Hi ha convidat uns
amics als quals feia tres anys

que no veia. Cinc serveis, cinc cadires
i, ja des del principi, una absència. La

cena juga, des de bon començament, amb dues rea-
litats que en el passat es van trobar i que en el futur
es tornaran a trobar, i serà en aquest sopar, després
de tres anys que passés tot. Al muntatge, la vida
convencional transcorre condicionada pel passat,
per un corrent de desitjos ocults i maneres de rela-
cionar-se que responen a la lògica que marca una
relació sexual sadomasoquista entre els personat-
ges. Quan apareix aquest segon registre, amb canvi
de llums, música i fins i tot velocitat de moviment,
és quan s’introdueix la dansa, la coreografia, que
mostra la manera com els personatges, que carre-
guen a la motxilla algun trauma emocional relacio-
nat amb l’absent, es relacionen sense cap mena de
limitació, quan apareix allò obscur i morbós. Tot
esquitxat per alguna projecció sobre les parets de
l’escenografia d’inspiració oriental, amb grans pa-
nells translúcids, que permeten jocs de llum.

La història que s’hi explica no cal revelar-la, ja la
descobrirà el futur espectador, però el seu interès és
limitat. La cena és un espectacle experimental en
què no existeix equilibri entre els tres llenguatges
utilitzats –text, vídeo i moviment–, que requereix la
creació d’un nivell de tensió que no existeix, per-
què els mateixos creadors rebenten aquesta possi-
bilitat ja amb la primera projecció, que permet a
l’espectador lligar caps ràpidament, anul·lant el
factor de la imprevisibilitat. D’altra banda, les in-
terpretacions, en alguns casos pel que fa al text i en
altres pel que fa al moviment, són més que discre-
tes.
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Sopar discret
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� Creació i direcció: Núria Legarda.
Dramatúrgia i text: Núria Legarda i Carles Mallol.
Intèrprets: Marta Bayarri, Núria Legarda, Jordi
Rico, Juanjo Ruano i Neus Suñé.
Lloc i dia: Sala La Planeta, 24 d’octubre del 2008.
Temporada Alta.
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Les tres noies de La cena. / JOAN SABATER

● El filòsof, escriptor i
dramaturg francès Eric-
Emmanuel Schmitt (París,
1960) és l’autor d’El lli-
bertí, un vodevil filosòfic
que es va estrenar el 1997,
i que a Catalunya es va es-
trenar l’any passat, al Tea-
tre Nacional de Catalunya,
amb un gran èxit tant de
crítica com de públic. Ra-
mon Madaula i Montse
Guallar encapçalen un re-
partiment dirigit per Joan

Lluís Bozzo, en què també
hi ha Jofre Borràs, Marta
Millà, Nausicaa Bonnín i
Paula Vives.

L’eix del fil argumental
de l’obra és l’elaboració, a
càrrec de l’escriptor i filò-
sof francès Denis Diderot
(1713-1784), de l’entrada
del mot moral a l’Enciclo-
pèdia Universal. Coinci-
dint en el temps, el filòsof
mira de trobar el desllori-
gador a una situació incò-
moda, ja que quatre dones

l’assetgen insistentment, i
això, és clar, li dificulta
enormement la redacció
de l’encàrrec.

Segons el seu autor, que
també va escriure El visi-
tant, estrenada a Catalu-
nya amb la direcció de Ro-
sa Maria Sardà, El llibertí
és «la comèdia més diver-
tida que he escrit mai». Es
podrà veure al Teatre Mu-
nicipal de Girona avui
(21.00 h), demà (19.00 i
22.00 h) i dijous (21.00 h).

El joc de la seducció i la moral són
els eixos de l’obra «El llibertí»

DANI CHICANO / Girona


