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El musical
‘El hombre
de La Mancha’
torna a BCN

c

EL NOU MUNTATGE
APOSTA PER
L’ESPECTACULARITAT

CLARA DE COMINGES
BARCELONA

TEATRE I ESTRENA

Ja han passat set anys
d’un dels principals

èxits dels musicals: El hombre de
La Mancha. Llavors, José Sacristán
interpretava Don Quixot, i Palo-
ma San Basilio, Dulcinea. Ells
eren el reclam i van aconseguir
portar els espectadors a veure tea-
tre musical.

El pròxim 20 d’abril torna
aquest musical de la mà de
Tomás Padilla, que ha apostat
per «verdaders professionals del
sector: cantants i actors». El pro-
ductor assegura que «la qualitat
artística d’aquest muntatge és
molt superior a l’anterior».

Els protagonistes de l’obra,
José Truchado com a Quixot i Eva
Diago en el paper de Dulcinea,
han treballat en nombrosos mu-
sicals, però no són coneguts pel
gran públic. Això ha estat buscat

per Padilla: «Pretenia que la gent
vingués a veure el musical, no
algú famós».

Aquest nou muntatge es va es-
trenar el desembre passat al Tea-
tro Calderón de Madrid, on s’ha
representat fins al 27 de març
passat. «Ha anat molt bé –reco-
neix Padilla–, però havíem de co-
mençar la gira a Barcelona». Te-
nen previst estar quatre setmanes
a la capital catalana; però, «si el
públic ho vol, s’allargarà fins a
l’estiu», puntualitza el productor,
ja que el mes de juliol el muntat-
ge participarà en el Festival de
Fuengirola.

Encara que pugui semblar in-
versemblant, els autors –tant el
del llibret com el de les músiques
i les lletres– són nord-americans.
L’obra es va estrenar a Nova York
el 1965. Segons el productor, la
versió espanyola no té res a enve-
jar a l’original: «L’escenografia
és la més espectacular d’Espa-
nya». Marina Juli, una de les di-
rectores teatrals de la peça,
també ho considera així: «Hi ha
foc, projeccions, uns quants
efectes... Vaja, que no s’han es-
catimat mitjans». Això sí, l’or-
questra de 12 músics que inter-
preta les cançons és gravada.<

L’obra de Thomas Bernhard arriba al Lliure dirigida per Xavier Albertí

Lluís Homar llança una ferotge
diatriba a ‘L’home de teatre’

ARTS ESCÈNIQUES I ESTRENA
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«Un actor de talent és
com un forat del cul a la

cara». A causa de sentències tan con-
tundents com aquesta, l’austríac
Thomas Bernhard es va guanyar
l’animadversió dels seus paisans
més retrògrads. La frase apareix a
L’home de teatre, antepenúltim text
teatral que va escriure l’autor abans
de morir. I l’encarregat de defensar-
la en públic és Lluís Homar, protago-
nista absolut del muntatge dirigit
per Xavier Albertí que es pot veure a
la sala Fabià Puigserver del Teatre
Lliure des del 31 de març fins a l’1
de maig.

Homar és Bruscon, òbviament,
l’home de teatre de la peça, un co-
mediant que recala amb la seva
companyia en un poblet prealpí on
la troupe ha de representar la seva
obra en un hostal polsegós que cau
a trossos i on, 40 anys després que
s’hagi acabat la guerra, no sembla
que li importi a ningú que els re-
trats de Hitler encara segueixin pen-
jats a les escrostonades parets.

No cal dir que Homar/Bruscon
serà un incòmode Pep Consciències
per al petit poble, on llança una dia-
triba als habitants que és rigorosa-
ment l’obra de teatre. «No es tracta
d’un monòleg a l’ús –explica Al-
bertí– perquè la resta dels actors
(Lina Lambert, Lurdes Barba, Ivan La-
banda, Sílvia Ricart, Oriol Genis i Ju-
dith Lucchetti) interactuen en tot
moment amb ell, encara que entre
tots es reparteixin tres de les 93
pàgines que té el total del text». Bar-
ba té dues intervencions, una d’un
minut i una altra de quatre. Lam-
bert, com a dona del protagonista,
es limita a tossir. La resta és Homar,
superstar.

q COM UNA CATEDRAL
I en contrapartida, l’actitud de l’ac-
tor davant Bernhard, autor a qui
s’enfronta per primera vegada, és de
profund respecte: «Per a mi era com
enfrontar-me a una catedral, una
cosa imponent». Però per sort per a
l’actor, Albertí l’hi ha posat fàcil: «Es
mou en el text com si fos a casa se-
va i, per tant, m’he limitat a anar
agafat de la seva mà».

Però això no salva l’intèrpret de
les dues intenses hores que s’ha d’es-

tar en escena mantenint la demoli-
dora força del text. «És com fer
dues obres, una darrere l’altra, ex-
plica al mateix temps que prefereix
treure-li ferro; no en va ell és, junta-
ment amb el Lliure, un dels produc-
tors de l’obra: Pot ser salvatge però
no és gens enigmàtica perquè ex-
plica les coses d’una manera molt
clara i pura».

Clares i pures, però incòmodes.
L’home de teatre és per Albertí un
al.legat en contra de la banalització
de la cultura. «Bernhard alerta so-
bre la suplantació de la verdadera
funció de la cultura per una conven-
ció. Segons ell la cultura, i el teatre
n’és només un exemple, ha acabat
convertint-se a Occident en un ob-
jecte de consum».

L’escenografia de Lluc Castells,
que segons Albertí fa evident que
l’obra és una reflexió sobre el teatre,
i el vestuari de Maria Araujo situen
l’obra en la dècada dels 80, que és

exactament quan es va estrenar ori-
ginalment.

La mirada crítica que Bernhard
dirigeix a Àustria i el seu sediment
feixista és, segons el parer d’Albertí,
fàcilment extrapolable –i més des-
prés de la recent retirada de les
estàtues eqüestres de Franco a Ma-
drid i Guadalajara–. «Brecht deia
que si vols parlar de la teva ciutat
és millor que situïs l’acció a la Xi-
na», ironitza el director establint un
pont clar entre les dues situacions.

La gran diferència entre Àustria i
Catalunya és que aquí la sorna de
l’autor molesta menys. «Em sembla
un autor còmic de primera línia», in-
terpreta. A Barcelona, amb la traduc-
ció realitzada per Eugeni Bou, serà
més fàcil riure quan Homar es deses-
peri perquè a l’hostal els porcs no li
permetin fer-se sentir i una llum
d’emergència li impedeixi obtenir
una significativa foscor. Una foscor
decisiva.<

L’ANÈCDOTA

UN ASSUMPTE DE
LLIBERTAT CREATIVAç

Thomas Bernhard va
recuperar a L’home

de teatre una conflictiva expe-
riència viscuda en l’estrena
d’una de les seves obres al
festival de Salzburg en els 70.
En el muntatge es feia ne-
cessària una foscor total al fi-
nal, cosa que ni l’autor ni el
director, Claus Peymann, van
poder aconseguir perquè les
ordenances dels bombers
exigien que almenys es man-
tinguessin encesos els pilots
d’emergència. L’autor aus-
tríac va convertir el succés en
un assumpte de llibertat crea-
tiva i artística.

33 Xavier Albertí i Lluís Homar (darrere), ahir a la plaça de Margarida Xirgu, a Barcelona.

QUIM ROSER


