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TEATRE. 'Hermanos de sangre'

Traç gruixut

Juan Carlos Olivares

'Hermanos de sangre', de Willy Russell. Versió castellana: Nacho Artime. Direcció artística: Luis
Ramírez. Direcció d'escena: Roger Pera. Direcció musical: César Belda. Escenografia: Luis
Ramírez. Principals intèrprets: Eva Diago, Roger Pera, Aure Sánchez, David Ordinas, M. José
Oquendo. Aida de la Luz, Xavi Lite, Albert Muntanyola. Teatre Novedades.

Fa nou anys, Roger Pera va disfrutar de l'èxit personal amb l'estrena de la versió catalana de Germans
de sang, de Willy Russell. Una raresa de qualitat en el dèbil currículum escènic del director Ricard
Reguant. Amb la col·laboració de Luis Ramírez, ha volgut reviscolar els seus llorers. Una decisió
espinosa. Mai són poques les precaucions quan toca preservar la memòria d'un triomf, sobretot quan la
direcció artística es confia en un personatge tot terreny com Ramírez.
Ara el nen Mickey de Roger Pera intenta sobreviure enmig de la mercadotècnia artístico-utilitarista
d'aquest nou Hermanos de sangre. És difícil encaixar en aquesta producció l'impressionant palmarès
(un grapat de premis Olivier i Tony) del musical proletari creat per Russell. Per ser justos, un melodrama
de traç gruixut amb música convertit en la seva adaptació espanyola en un producte sense el menor
al·licient artístic, amb una sonoritat rebentatimpans, una coreografia televisiva, una orquestració
electrònica, una escenografia entre la correcció i l'estil moble i una direcció d'actors amb el pilot
automàtic posat.
Un espectacle pla que res no aporta a la carrera de Pera i que confirma la negativa contribució de Lluís
Ramírez al teatre. Un personatge a qui es dedica al dossier de premsa una extensa biografia mentre
que es silencia la de la pràctica totalitat de la companyia, com si aquesta fos una comparsa, una
presència útil però anònima, l'esforç de la qual és mínim en comparació al publicitat talent del productor-
director-arquitecte.

ROBERT RAMOS / Hermanos de sangre, un producte de mercadotècnia sense el menor al·licient artístic.
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