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«Mai havia fet teatre a aquest nivell NBA»

J. C. S.
BARCELONA

–Recordi com es va iniciar en el tea-
tre abans de la fama televisiva. 
–He fet de tot: drames, autors con-
temporanis i fins i tot tragèdies gre-
gues. I sempre sota el segell del te-
atre independent. Els meus inicis 
eren d’anar en furgoneta, i mun-
tar i desmuntar decorats. No tení-
em tècnic; tot ho fèiem nosaltres. 

Estrena al Tivoli Un dios salvaje amb 
Maribel Verdú, Aitana Sánchez-Gijón i 
Pere Ponce. Format al teatre universita-
ri i independent, Médico de familia i Los 
Serrano li van donar la fama.

Antonio Molero 
Actor

 
–Fins que arriba Médico de familia.
–La meva vida va canviar amb la te-
le. Però tot i així, els primers dies de 
gravació, si veia un elèctric recollint 
cable al final de la jornada li donava 
un cop de mà. 

–Després van venir Los Serrano. 
¿Era hora d’oblidar-se del Fiti?
–Tenia la sensació que la sèrie s’aca-
bava per mort natural. Era hora de 
canviar després de cinc anys i mig 
tancat entre quatre parets i d’haver 
rebutjat ofertes de teatre per falta de 
temps. Feia cinc anys que no pujava 
a un escenari. 

–¿Com es va incorporar al reparti-
ment d’Un dios salvaje?
–Estava prenent una cervesa amb la 
meva noia i uns amics i em va trucar 
Maribel des de Buenos Aires quan ro-
dava amb Coppola. Em va dir que la 33 El Fiti de Los Serrano 8 Antonio Molero, al Teatre Tívoli.

DANNY CAMINAL

companyia ja estava tancada i que 
només hi faltava jo. Havia demanat 
referències a Resines, no com a ac-
tor, sinó en el terreny més personal.

–Ha tornat al teatre després de molt 
temps i amb un ambiciós projecte. 
¿Va dubtar en algun moment?
–L’escenari sempre imposa una mi-
ca, però la tele et dóna una desim-
boltura impressionant i aquesta era 
la combinació perfecta per tornar. 
 
–I amb un repartiment de primera.
–Mai havia fet teatre a aquest ni-
vell NBA. Abans d’iniciar els assa-
jos pensava en si els companys tin-
drien coses pròpies del divisme. I és 
que el teatre obliga a conviure molt. 
Em va sorprendre la seva professio-
nalitat i que implicats que estaven.

–És una obra coral, però Maribel i Ai-
tana s’enduen tots els focus, ¿oi?
–Tenen molt ganxo, sí. Però l’obra es-
tà molt equilibrada i cada un té el seu 
moment. Al Pere i a mi ens va perfec-
te estar una mica a l’ombra. H

En 3 MInutS

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

R
esulta inusual trobar a 
l’escena actual una com-
panyia de repertori com 
la Compañía Nacional de 

Teatro Clásico (CNTC), que torna a 
Barcelona per presentar Las manos 
blancas no ofenden, una comèdia de 
l’època de maduresa de Calderón de 
la Barca, el gran nom del teatre espa-
nyol del Segle d’Or. Si a les dues an-
teriors visites el Teatre Nacional de 
Catalunya (TNC) va acollir aquesta 
companyia del ministeri de Cultu-
ra, és ara un teatre privat com l’Apo-
lo qui ho fa. Las manos blancas no ofen-
den, títol que apel·la al refrany que 
diu que les ofenses d’una dona no 
danyen l’honor d’un home, es re-
presentarà des d’avui fins al 22 de 
març.
 «La companyia va on la criden», 
comenta amb rotunditat Eduar-
do Vasco, el màxim responsable de 
la CNTC. El conveni vigent entre el 
TNC i l’Instituto Nacional de Artes 
Escénicas y de la Música (INAEM) no-
més fomenta «una interrelació con-
tinuada» entre les dues institucions, 
i aquesta vegada el TNC va descartar 
incloure en la seva programació de 
la temporada l’obra de Calderón.

La música té una 
presència destacada 
en un embolic amorós 
situat a la cort

‘Les manos blancas 
no ofenden’ és obra de 
la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico 

 «Estem davant una comèdia pa-
latina d’embolics amorosos, gaire-
bé vodevilesca, i no és casual, doncs, 
escollir el Paral·lel per a una comè-
dia que també és de disfressats», ex-
plica  Vasco, que firma la versió i la 
direcció.  En aquesta obra Calderón 
juga amb el travestisme a través de 
dos dels personatges, Lisarda i César, 
que es vesteixen amb roba de l’altre 
sexe. La música d’arpa, violí barroc i 
cello barroc té, a més a més, una sen-
sible presència en una obra que, se-
gons el seu director, és la «llavor» del 
que seria la sarsuela. Escrita a mit-
jans del segle XVII, Vasco presen-
ta una versió posterior del Barroc. 
L’ambient festiu, hedonista, de la co-
mèdia es reforça amb l’ambientació 
a la Itàlia somiada del Segle d’Or, al 
llarg del riu Po.

QuAtRE ELEnCS A LA VEGADA // Las ma-
nos blancas no ofenden té el mateix re-
partiment que Don Gil de les calzas ver-
des, el muntatge que va representar 
amb gran èxit al TNC la companyia 
a principis del 2007. Precisament, 
aquest mateix grup d’actors arriba 
a l’Apolo procedent de València, on 
va representar fins diumenge pas-
sat la que està considerada la comè-
dia més famosa de Tirso de Molina. 

Una comèdia 
molt festiva 
de Calderón 
arriba a l’Apolo

drAMAtúrgiA del segle d’or

El dissenyador Lorenzo Caprile tam-
bé firma el vistós vestuari de les du-
es produccions. 
 La condició de companyia de re-
pertori de la CNTC es reforça amb 
l’existència d’un altre grup d’actors, 
que acaba d’estrenar a Valladolid 
La estrella de Sevilla, obra atribuïda 
a Lope de Vega. Aquests dos elencs 
formen el nucli estable, segons Vas-
co, als quals se n’ha d’afegir un altre 
que presenta La comedia nueva o El ca-
fé, de Moratín, amb direcció d’Ernes-
to Caballero, i el que Vasco en diu La 
Joven (el planter de la formació amb 
una composició que es renova cada 
dos anys), que estrena actualment La 
noche de San Juan, de Lope de Vega, al 
Teatro Pavón de Madrid amb direc-

ció d’Helena Pimenta.
 «En aquests temps que corren 
moure quatre elencs, amb una o du-
es obres cada un, i gairebé 60 actors 
és un sostre que no es pot superar», 
reconeix Vasco. La CNTC arrossega, a 
més a més, l’inconvenient de la lenta 
rehabilitació de la seva seu, el Teatro 
de la Comedia, tancat des de l’any 
2002 i l’obertura del qual s’ha anat 
endarrerint per un etern problema 
de llicència d’obres. «Hi havia reven-
da per aconseguir una entrada», re-
corda Vasco, que es mostra molt sa-
tisfet amb el 95% d’aforament acon-
seguit al Pavón, la seu del barri de 
Lavapiés que ha substituït els últims 
anys el Comedia, un teatre que data 
del 1894. H 

33 Una escena de l’obra que dirigeix Eduardo Vasco i que mostra un vistós vestuari de Lorenzo Caprile.

CHICHO

J La Comédie Française era la 
referència d’Adolfo Marsillach 
quan va posar en marxa el 1986 
la Compañía nacional de teatro 
Clásico amb la idea de difondre el 
llegat del teatre clàssic espanyol  
i d’autors capitals com Calderón 
de la Barca i Lope de Vega. El 
médico de su honra, del primer, 
va inaugurar un repertori que 
suma 58 muntatges estrenats 
des de la seva fundació.

MARSILLACH,
EL FUNDADOR

LA HIStÒRIA


