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ElComentari David Castillo

Una dita popular assegura
que un home sense ba-
nyes és com un jardí

sense flors. Florista d’excepció,
Carla Bruni es farà famosa per la
seva versatilitat emocional en
una disciplina dominada eterna-
ment pels Don Joans més diver-
sos. Aquests dies, el detestable
Sarkozy ha muntat una nova per-
formance amb el divorci express,
casament secret i retorn ràpid a
les seves ocupacions com a esta-

Les infidelitats de Carla Bruni

dista de pacotilla. L’hem vist aga-
fant pels malucs la model i can-
tautora, envoltat de goril·les i
també per ZP, que davant del
fanfarró francès encara té més
pinta de Bambi. El cert és que la
parella surt per tot arreu. Aquest
cap de setmana fins i tot se m’ha
colat en les lectures. Concreta-
ment en l’autobiografia d’Eric
Clapton, que us recomanava diu-
menge. Diu el guitarrista: “Du-
rant les sessions de gravació del

disc Journeyman em van presen-
tar una jove model italiana,
Carla, que es va convertir, per
defecte, en la meva següent pro-
fessora per a la vida”. Després
d’explicar que tenia 21 anys, que
era molt bonica, que estava molt
interessada en la música i bla bla
bla, Clapton explica que uns an-
tics nòvios de la model el van ad-
vertir que Carla tenia tendència a
canviar d’home ràpid, sovint de
manera despietada.

Clapton li va presentar Bruni a
Mick Jagger amb un prec: “Sis-
plau, Mick, aquesta no. Crec que
estic enamorat”. El cantant dels
Stones va fer cas omís de les sú-
pliques, tot i que Clapton reconeix
que també li va traspassar els pa-
timents. La relació amb Bruni li va
servir per “diferenciar entre luxú-
ria i amor, entre plaer i felicitat”.
Esperem que la professora Bruni
li abaixi els fums també al madel-
man Sarkozy.

Clapton explica
a les seves memòries
la relació amb una
jove model, Carla,
que el va abandonar
per Mick Jagger

Entrevista: Mario Gas Dirigeix ‘Homebody/Kabul’,unaproducciódelTeatro
EspañoldeMadrid,delqualésdirectorartístic, instal·ladaalRomeaapartirdedemà

Mario Gas és feliç de ser a Barcelona amb aquesta obra ■ JULIÁN MARTÍN / EFE

“Ésteatrepolític,nodepartit:
TonyKushneratacaatothom”
Teresa bruna
BARCELONA

El Teatro Español de Madrid ha
vingutalRomea.Hiseràapartirde
demà amb Homebody / Kabul, de
Tony Kushner, una obra escrita
abans de l’11 de setembre que
parla del xoc de cultures i dels de-
fectes de cada una, des de la colo-
nitzacióoccidentalal totalitarisme
d’alguns països orientals. L’inter-
preten Vicky Peña i Gloria Muñoz
enelspapersprotagonistes.Ésuna
producció del Teatro Español, amb
dramatúrgia i direcció de Mario
Gas, un home que fa créixer el tea-
tre amb els seus magnífics espec-
tacles de text, musicals, òperes... i
unapersonaestimadapelseucom-
promís irigor.Ésapuntderenovar
quatre anys més com a director ar-
tístic del Teatro Español.

N’hi haurà prou amb 4 anys més?
Parlem d’una renovació perquè
quatre anys es una mica just.
Podré acabar projectes que estan
a mig fer, infraestructures del
Teatro Español com ara obrir
una altra sala, acabar d’arreglar
el Matadero (un espai del tea-
tre)... Però màxim quatre anys!
Sempre he dit que no és bo per-
petuar-se en un càrrec públic
perquè un acaba pensant que
allò és seu i no ho és. Estàs usur-
pant una cosa que és de tots.

Parlem de Homebody / Kabul...
Doncs és una obra impressio-
nant d’un autor imprescindible.
Planteja conflictes personals i
comuns, és teatre polític, no de
partit. És a dir: hi ha fonamenta-
listes polítics, religiosos, econò-
mics, personals... Personifica en
els occidentals la falta de solida-
ritat. Kushner ataca tothom!

L’argument és històric?
No. L’exposa a través d’una mes-
tressa de casa del nostre temps,
que no hauria de tenir cap pro-
blema, però està malament amb
la vida i emprèn un viatge cap a
l’Afganistan. Expressa el males-
tar que tenim quan des de la nos-
tra bombolla veiem un món amb
tantes carències i pensem que no
hi podem fer res, que és cosa dels
polítics. Kushner apropa a l’es-
pectador aquest malestar, busca
trobar un sentit a la vida. Està
molt ben explicada, se segueix
molt bé... I hi ha interpretacions
fantàstiques!

És cert que Vicky Peña té un mo-
nòleg de més d’una hora?
Una hora i cinc. Però hi ha gent
que diu que se’ls ha fet curt! I
després segueix una altra hora
d’espectacle, perquè no és bo se-
parar el monòleg de la funció. En
total dura tres hores. Per a mi ha
estat imprescindible comptar
amb ella i amb Gloria Muñoz. He
escollit els actors minuciosa-
ment perquè apostin per l’obra
com una experiència vital.

Hi ha actors marroquins. Ha estat
fàcil treballar amb ells?
Mira: els mecanismes per resol-
dre les coses que es plantegen en
un muntatge són iguals arreu.
Penso que ens hem enriquit es-
coltant-nos els uns als altres. Tots
són actors, són gent molt discipli-
nada. Ha estat un treball dur,
pesat, llarg, però molt agradable.

Aquests dies ha actuat a Blanco...
M’ha quadrat bé, sí. Quan es va es-
trenar a Salt jo vaig agafar una
pneumònia i ho va fer en Lluís
Marco. Ara em van demanar si
ho volia fer i he fet doblet! Però

ja s’ha acabat. Ha estat molt
agradable treballar amb Paco
Ibáñez, Comelade, Lluís Homar.

Quins projectes té a mitjà termini?
Farem unes Troianes que porta-
rem al Festival de Mèrida i, si el
pont sobre aigües turbulentes
s’esvaeix, tenim previst encetar
una política de reposicions. Fora
de l’Español tinc un Don Giovan-
ni de Mozart a Sevilla... I seguir
amb la programació de l’Español.

I s’esvairà o no, el pont?
Abans s’ha de veure si es creuarà
de veritat. Crec que hi ha una
República del Teatre, en aquest
aspecte ha estat molt clar l’alcal-
de de Madrid. Nosaltres tenim
una feina i és el que fem. No tinc
res a opinar. Jo continuo treba-
llant com el primer dia.

Semblem de l’època de les metàfo-
res! Per cert: no he oblidat el seu
Don Juan del Born. Ha dit que esta-
va dirigint Don Giovanni i aviat
presentareu el Don Joan de Palau i
Fabre. Li agrada el personatge, eh?
Don Giovanni és una òpera fan-
tàstica, molt difícil de muntar.
Saps que cada 31 de novembre
fem un muntatge? Aquest any no
perquè tenim el de Palau i Fabre.

M’encanta! I què feu exactament?
Es diu 50 voces para Don Juan.
Són tres actes sota el mateix
narrador, que és Constantino
Romero, interpretats per un
elenc que va canviant, de mane-
ra que hi pot haver set Tenorios,
set Inés... Hi ha passat Núria Es-
pert, José Luis Gómez, Esperan-
za Roy, Concha Velasco, Jesús
Valdés... Ho completem amb ani-
mació al carrer, projeccions, con-
ferències... és molt maco! ■


