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Homenatge
alsmestres

‘Flying Circus’ amb els millors gags de
Monty Python, acaba gairebé quatre
anys d’èxit a la nova Sala Villarroel

Teresa Bruna
BARCELONA

Aquesta producció d’Im-
prebís i Yllana Teatro, que
recrea l’humor dels que
consideren els seus grans
mestres, els Monty Python,
porta més de mil represen-
tacions per tot l’Estat espa-
nyol. “Amb molta pena i llà-
grimes, hem decidit acabar,
algun dia havia de passar!
Hem escollit Barcelona per-
què el fuet i el cava ens aju-
daran a consolar-nos”, feia
broma –o no– Antonio de la
Fuente, un dels actors fun-
dadors d’Yllana, a la pre-
sentació.

Flying Circus l’han diri-
git Santiago Sánchez, de la
companyia valenciana
L’Om-Imprebís, i Joe O’Cur-
neen, d’Yllana, totes dues
representants d’un humor
surrealista i proper a l’an-
glès dels Python. “Hem vol-
gut retre’ls homenatge fu-
gint de la comparació. Hem
fet el nostre propi especta-
cle a partir de 22 esquetxos
més els números musicals”,
diu Sánchez. Les compa-
nyies van comprar els drets
globals de Hollywood Bowl,

que conté 700 esquetxos in-
closos els de la televisió co-
neguts com a The Monty
Python’s Flying Circus.
Sobre aquesta base van es-
collir-ne 50 que els han re-
duït a 22 per si calia canvi-
ar-los en funció de l’accep-
tació del públic. “Un dels
encerts del director (li faig
la pilota, eh!) és que ens ha
proposat un apropament

net, no una còpia. No ens va
demanar de veure vídeos i,
a més, cada un de nosaltres
interpreta tots els perso-
natges de Monty Phython,
ens anem canviant”, diu
Richard Collins, de Yllana,
un anglès que va venir a
Barcelona als 25 anys i
parla català sense un bri ac-
cent que el delati.

Una altra de les recoma-
nacions dels directors en-
vers els actors va ser: “No
intenteu entendre res, no
sigueu psicològics. Això és
surrealista, és humor físic”.
Per a Antonio de la Fuente,
“l’humor dels Python és
universal, subjectiu. A
l’obra n’hi ha de negre, ab-
surd, blanc, paròdia... Fins
i tot hi ha còmics originals
de Terry Gylliam!”. Aquest
és el segon treball de Ylla-
na amb text. “Estem molt
acostumats al gest i els
Python són molt gestuals.
Juguem amb l’avantatge
que els referents físics no
hi són. Si féssim un treball
sobre Gila o els Germans
Marx, no podríem evitar la
comparació”. Seran a La
Villarroel fins al dia 21
d’octubre. ■

T
ot està explicat i contat,
sobretot quan el tema
versa sobre les relaci-

ons humanes. Quan aquesta
és la matèria de treball del
dramaturg, de vegades és
molt més important com
s’explica el que s’explica. El
què de Molta aigua és el de
sempre: la descomposició de
les unitats sentimentals, tant
si és una família com una pa-
rella. Però el més interessant
del text de Carles Mallol és
com construeix aquest cone-
gut argument. L’obra sembla
primer un mosaic d’històries
per construir un personatge
(Òscar, un home mediocre
que guarda un secret), però
aviat els microrelats acaben
per desvetllar les personali-
tats dels seus autors. Mallol
els fa parlar mitjançant els
somnis, la veu interior, el dià-
leg, el monòleg, sense mar-
car massa les fronteres. El
que importa és construir pa-
raula per paraula una realitat
compartida i forçar el caràc-

ter revelador dels mots, ca-
paços de marcar el destí de
l’emissor i el receptor. Només
a través del que diuen i les
seves conseqüències es di-
buixen els personatges. El
que fan és una conseqüència
de la revelació o un mètode
per amagar-la.

Damunt l’escenari, la di-
recció de Víctor Muñoz es
mostra massa subsidiària de
l’escriptura de Mallol. El mo-
ment teatral esdevé un valor
secundari embotit en una es-
cenografia de concepte rea-
lista i detalls innecessaris que
descobreix la seva dèbil
identitat en una direcció
d’actors poc definida. Cada
intèrpret resol el seu perso-
natge a la seva i aporta la in-
tensitat que creu necessària.
Una llibertat que en perjudi-
ca uns (Miquel Bonet i Gui-
llem Motos) i n’afavoreix d’al-
tres (Fina Rius, Sandra Mon-
clús i David Vert). Tanmateix,
Muñoz posseeix el pols ne-
cessari per contenir el cres-
cendo tràgic de l’obra i arri-
bar al seu terrible final amb
la tensió adequada, modu-
lant la processó de les reve-
lacions segons el ritme mar-
cat per Mallol.
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forma interessant
un argument
conegut

Indiana
jatétítol

La quarta entrega es dirà
‘Indiana Jones i el Regne
de la Calavera de Vidre’

Redacció
BARCELONA

La quarta entrega de les
aventures d’Indiana Jones,
que s’estrenarà el 22 de ju-
liol de l’any que ve, ja té títol
definitiu. Segons va revelar
diumenge l’actor Shia La-
Beouf a la cerimònia dels
premis de videoclip MTV, a
Las Vegas, la pel·lícula es ti-
tularà Indiana Jones and
the Kingdom of the Crystal
Skull (Indiana Jones i el
Regne de la Calavera de
Vidre).

Una nota a la web oficial
de la pel·lícula va confirmar
oficialment ahir la notícia.
Queda desvelat, doncs, un
altre secret d’aquesta pro-
ducció dirigida per Steven
Spielberg, que s’ha rodat
envoltada del màxim se-
cret. Entre l’escassa infor-
mació que s’ha fet pública,
hi ha uns quants noms del
repartiment confirmats.
Harrison Ford, natural-
ment, encarna el protago-
nista. Shia LaBeouf (Trans-
formers) interpreta el seu
fill, relació que descobriran
enmig d’una complicada si-
tuació. Altres actors confir-

mats de la família de LaBo-
euf a la ficció són la seva
mare (Karen Allen, l’amor
d’Indiana Jones a A la re-
cerca de l’arca perduda) i el
seu avi patern (John Hurt).
També estan confirmats
oficialment Cate Blanchett
i Ray Winstone.

Pel que fa a l’equip tècnic,
David Koepp (Parc Juràs-
sic, Spider-Man) signa el
guió; Frank Marshall, pro-
ductor vinculat als tres
films d’Indiana Jones, torna
a fer de productor, i Georges
Lucas i Kathleen Kennedy
comparteixen tasques com
a productors executius.

Spielberg i Lucas van tor-
nar a la universitat de Yale
per rodar una escena en què
els Jones (Harrison Ford i
Shia LaBeouf) fugen d’una
manifestació. Però se sap
ben poca cosa més sobre
l’argument. S’ha dit, per
exemple, que podria canvi-
ar els nazis pels comunistes
a la recerca d’alguna relí-
quia, però no hi ha res segur.
Del títol, per exemple, es ru-
morejava sobre sis possibili-
tats diferents, i de fet el que
ha resultat escollit era una
d’aquestses. ■

L’Om-Imprebís i Yllana Teatro recreen els millors moments de Monty Python ■ FOCUS

Santiago Sánchez i la compa-
nyia L’Om-Imprebís van unir
esforços amb Yllana “perquè
compartim públic i estil”.
D’aquesta unió va néixer el
projecte Flying Circus. “Tenim
una trajectòria de 25 anys de
mirar-nos el món d’una mane-
ra gamberra com els Monty
Python. Amb això ens identifi-
quem”. Sánchez diu que enca-
ra fa algun bolo d’imprebís,
basada en la improvisació, una
de les claus de la companyia.
“La improvisació és un art. No
és fàcil la creació en directe”.

Imprebís i Yllana
recreen el món
més gamberro

Karen Allen i Spielberg fan broma durant el rodatge. L’actriu
torna a la saga: és la mare del fill d’Indiana Jones ■ UNIVERSAL
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