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Pep Tosar protagonitza l’excel·lent ‘Sa història des senyor Sömmer’

QUADERN DE TEATRE
F r a n c e s c M a s s i p

Monòlegs
1. Individualisme
En les darreres dècades, remullades les
eufòries del teatre independent, esgo-
tades les energies de la creació col·lec-
tiva i copades les grans i mitjanes
produccions pels grups ben avinguts
amb els poders que subvencionen, el
teatrer ras s’ha vist abocat a intentar
sobreviure mitjançant produccions es-
trictament unipersonals o de binomis
gairebé familiars. El fet és que última-
ment, sens dubte per raons econòmi-
ques, però potser també per l’indivi-
dualisme que tot ho envaeix, han pro-
liferat les peces per a un sol actor que
han tornat a posar de moda una forma
dramàtica antiga i fèrtil com és el
monòleg en totes les seves variants, des
del testimoni directe fins al relat ín-
tim, passant pel riu de la consciència
que deixa anar el monòleg interior.
Una ullada a la cartellera d’ara mateix
ens proporciona una situació ben sig-
nificativa: de 52 espectacles anunciats,
disset són, de fet, monòlegs, tot i que
algun amb més d’un actor monolo-
gant. En els anuncis/reclam, la majoria
duen el qualificatiu d’ humor (9), els més
sincers es bategen com a monòlegs (4),
altres recorren a noms més suggerents:
unipersonal, contemporani, còmico-gestual
o narració. El cronista no ha tingut co-
ratge per tastar-los tots, els uns perquè
ja s’anuncien molt a l’estil americà,
altres perquè no li ve de gust quedar-se
cames enlaire al mig d’un teatre, al-
tres, en fi, perquè el títol, de tant lo-
quaç, et fa enrere (Monólogos de la vagi-
na, etc). És significatiu que la majoria
d’espectacles de format individual si-
guin produïts i/o distribuïts per Fila 7,
que, d’ençà de la seva fundació el 1994,
es dedica principalment a l’humor.

2. El singular Rubianes
De tots, el que porta més anys en car-
tell (vuit temporades seguides al Capi-
tol) és el singular showman Pepe Rubi-
anes, un actor de múltiples i provats
recursos capaç de conduir l’audiència
pels més diversos paisatges, personat-
ges i arguments amb la seva sola pre-
sència. Té la gràcia de la immediatesa:
capta la realitat que ens envolta amb
un humor directe i en fa les més vari-
ades caricatures. El seu art segueix
distingint-se per l’esclat de remors gu-
turals i expressius sorolls que saben
evocar les situacions més impensables
en un encadenament trepidant i jocós.
El so crea acció i el gest i la paraula
generen els múltiples espais que con-
voca en un espectacle periòdicament
renovat. A Rubianes li ha sortit un
deixeble molt destacat: Dani Pérez, ca-
da vegada amb una més marcada i sò-
lida personalitat pròpia, com demos-
tra a Los unos x los otros, que omple a
vessar de públic les sessions golfes de
la Sala Muntaner. Pérez domina els
malabars de l’onomatopeia i és una
font inesgotable de gags verbals i ges-
tuals; atrapa l’espectador amb un ca-
denat d’històries presentades com a
etapes d’una autobiografia delirant
però propera. Fa remuntar la seva vo-
cació escènica a un iaio que feia de di-
moni en uns Pastorets de poble i un

pare d’extra cinematogràfic, ambdós
traumatitzats pel fracàs de l’experièn-
cia. Malgrat els desastrosos precedents,
el plançó duu l’escenari a la sang i
s’inscriu en un curs de dansa contem-
porània. La pràctica adquirida li per-
met enfrontar-se a la vida amb la des-
imboltura del dissortat, cosa que l’in-
tèrpret aprofita per anar enfilant situ-
acions quotidianes aixaropades d’hila-
ritat: l’aventura de buscar pis a
Barcelona, d’entrar en un gran centre
comercial o d’agafar els trens-cambra
de tortura amb què ens castiga Renfe,
temes que interessen a tothom perquè
tothom s’hi troba, inevitablement, un
dia o altre.

3. Biografia vital i literària
Als antípodes se situa l’autèntica bio-
grafia vital i literària de Josep Costa,
autor, director i intèrpret de la golfa de
l’Artenbrut, El meu Ginsberg, un testi-
moni ple de veritat que de fet és una
ben escandida lectura del diari perso-
nal de Costa en relació al poeta més
destacat de la Generació Beat, l’autor
d’ Udol (Howl, 1956) i Respons (Kaddish,
1961), Allen Ginsberg (1926-1997). Hi

ha una primera mitja hora documen-
tal i didàctica, òptima per difondre el
poeta als centres d’ensenyament, però
impròpia d’una sessió de mitjanit. Es
tracta de la gravació sonora de l’acte
d’homenatge que l’Institut d’Estudis
Nord-americans de Barcelona va retre a
Ginsberg quan va venir el 1993. La
resta és un testimoniatge directe de
Costa, el seu traductor al català, carre-
gat d’interès i capaç d’arrossegar l’es-
pectador sense parpellejar fins a la fi.
Una lliçó de bona literatura, vívida,
exquisida i radicalment personal que
mereix ser escoltada amb tota atenció.

Darrerament s’ha incorporat al ven-
tall d’oferta escènica a Barcelona
L’Antic Teatre, un espai que havia estat
un teatre menestral al segle XVIII,
després Centre Cultural Sant Josep,
reconvertit modernament en restau-
rant i des de l’any passat seu de l’As-
sociació Cultural El Molino Atòmic.
Ofereix una variada programació que
canvia pràcticament cada setmana,
que acull grups de múltiples proce-
dències que abracen totes les especia-
litats de les arts escèniques, que con-
voca un públic bigarrat i multilingüe,
i que és el local d’espectacles més barat

de la ciutat. Doncs bé, aquest cap de
setmana s’hi ha instal·lat un pallasso
excepcional, el flamenc Karel Cree-
mers, membre del Circ Ronaldo. Cara-
torta, despentinat, amb els cabells eri-
çats, vestit amb amples pantalons i
corbatí, només aparèixer en escena
arrenca el riure de la xicalla. Certa-
ment té una estampa d’allò més bufo-
nesca que s’infla com un globus amb
un faristol usat a guisa de manxa i que
esclata humorades pels quatre can-
tons, sobretot quan parla –balbuceja–
amb una veu rogallosa i plena de te-
ranyines amb què acompanya la ras-
tellera de gags facials, ganyotes, caras-
ses i jutipiris per fer rebentar el més
pintat. Durant tot l’espectacle intenta,
sense èxit, recitar el cèlebre monòleg
interior de Hamlet (To be or no to be), però
s’entortolliga amb les cordes de la
precària tramoia, cau, se li trenca la
calavera i el teatrí on actua se li des-
ploma al damunt. Com que no té cap
altre crani a l’abast, es disposa a plantar
una col de Brussel·les en un test espe-
rant que creixi per reprendre el cèlebre
passatge. Mentrestant fa passar l’estona
amb algun número de prestidigitació
on en lloc de coloms fa volar mocadors
de paper que no bastaran, però, per ei-
xugar un esternut carregat de mocs que
ho empastifa tot. Després es dona corda
a l’orella i fa de ballarina mecànica de
capsa de música; s’empassa l’harmòni-
ca que bufa i altres mil extravagàncies
en què les pistoles no fan pam sinó bush.
L’espectacle, Kalm, és original i esba-
landrat, amb una tècnica interpretativa
sorprenent que converteix el rònec es-
pai en un cau de màgia.

4. Calidoscòpic Sömmer
Si cal destacar, però, una autèntica
perla entre el conjunt d’espectacles
individuals, s’endú la palma Sa història
des senyor Sömmer que ens explica vívi-
dament un immens Pep Tosar. Deu
anys després d’estrenar-lo a l’Artenbrut,
torna, aquest cop a la Muntaner, sota la
batuta de Xicu Masó. L’excel·lent text de
Patrick Süskind ha estat versionat al
català de Mallorca per Lluís Massanet,
una traducció que permet a l’intèrpret
balear recrear la dicció illenca amb
aquella frondosa expressivitat que la
caracteritza, plena de matisos, girs i
lliscaments que la fan esponjosa i viro-
lada, per no parlar de la brillantor lè-
xica que conserva. De fet, l’aparent
monòleg es descompon en els múlti-
ples personatges que convoca el relat a
través del dúctil cos i la calidoscòpica
veu de Tosar, que adopta els més variats
matisos i inflexions per fer parlar, so-
bretot, el nen protagonista, la mirada
del qual enfoca la contalla, i d’allí passa
a ser la nena dels seus somnis, el pare,
la mare, la terrible i bigotuda professo-
ra de piano Marie-Louise Funkel i sem-
pre, com a teló de fons, el caminar in-
quiet, incessant i esquiu del vellet
Sömmer. Una joia d’humor intel·ligent
i un treball actoral de gran nivell que
Tosar ha reprès mentre espera que algú
es decideixi a reposar en temporada la
millor aportació del Grec: El mestre i
Margarida, ja nominada als Premis Max
d’enguany.


