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L‘any 2007, d’un sopar mensual que 
acostumen a fer els joves catalans a 
Zuric i rodalies, va sortir la idea de fer 
teatre, una altra manera de trobar-nos 
i passar-ho bé… i tot en català.  Triar 
una obra, dies d’assajos, hores, ... Tot 
principi és difícil, però el grup, ano-
menat La Quinta Forca ja porten una 
llarga trajectòria. La primera obra que 

van portar a escena va ser “On hi men-
gen dos hi mengen tres” de Nick Hassy, 
posada en escena a Zuric i Basilea el 
2007. Després del primer èxit van se-
guir “Això no és vida“, de les T de Teatre 
(2008 i 2009), “Els 10 negrets“, d’Aga-
tha Christie (2010), “Trifulques de la ca-
talana tribu“, de Víctor Alexandre (2011) 
i “Delicades”, d’Alfredo Sanzol (2016).

Aquesta vegada ens proposen una ver-
sió de la comèdia “Políticament incor-
recte“ de l‘actor i director anglès Ray 
Cooney amb una adaptació de Paco 
Mir. És una obra amb ingredients de 
comèdia d‘embolic, amb un hàbil joc 
d‘entrades i sortides de personatges, 
tot plegat per anar construint una rea-
litat i veritat paral.leles. Sí, sí ... ja ho de-
veu haver endevinat ... polítics a escena!

L‘argument es desenvolupa dins una 
suite d‘un hotel de categoria, on un 
ministre del Govern planeja passar la 
nit amb una diputada de l‘oposició. Tot 

sembla anar sobre rodes, quan de sobte 
surt un imprevist ... que pot impedir els 
plans immediats del ministre, i inclús 
posar en compromís la seva carrera pro-
fessional. Desesperat, el ministre truca 
al seu ajudant, disposat a tot. La histò-
ria es “desmadra“ amb l‘arribada d‘alt-
res personatges i amb la manera com el 
ministre intenta tergiversar la realitat.

“Políticament incorrecte“ és un vodevil 
anglès, però no un qualsevol, si no que, 
probablement, és el vodevil més origi-
nal, sorprenent i, sobretot, divertit que 
s‘ha estrenat a Londres.
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