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TEATRE // PRESENTACIÓ

La Muntaner recupera 'Sa història des senyor Sömmer' 

JORDI SUBIRANA. BARCELONA

La Sala Muntaner recupera fins al 29 de febrer Sa història des senyor Sömmer, una versió teatral de la
novel.la curta del mateix títol de Patrick Süskind, l'autor d'El perfum, que parla sobre el pas de la
infància a l'edat adulta d'un noi. Xicu Masó dirigeix una proposta interpretada per Pep Tosar que el 1994
va estar uns quants mesos a la Sala Artenbrut.
La nota curiosa no és tant el tema com la forma en què es presenta. El narrador del llibre es converteix
en el muntatge en el showman d'un cabaret que diàriament explica una història al públic. Faltat d'idees,
una nit decideix narrar la seva infància i la influència que, en aquells anys, va tenir en la seva vida el
senyor Sömmer, un personatge enigmà- tic i excèntric que gairebé no parla amb ningú. L'actor evoca el
seu primer amor, explica com es va desenganyar i va descobrir la mort, i ho fa en un to que enllaça amb
naturalitat, tendresa, hilaritat, imaginació, ironia i duresa. Tosar defineix el fluid relat de Süskind com
"un conte per a adults, una balada perversa sobre la infantesa".
Sa història des senyor Sömmer, que el 1994 va guanyar el Premi de la Crítica de Barcelona, s'escenifica
en mallorquí estàndard; de fet, la cuidada traducció de Lluís Massanet és un dels aspectes més
interessants de l'obra. Aquesta particularitat va ser acceptada i elogiada a Barcelona però va rebre
moltes crítiques a les illes. Tosar, mallorquí, encara no ho entén. "Es va dir que s'havia de
representar en el català de TV-3. A les Balears encara hi ha complexos a l'hora d'utilitzar la
nostra variant dialectal en cultura".
Aquest muntatge del text de Süskind va ser la primera col.laboració entre Tosar i Masó. Al llarg
d'aquesta dècada, aquest "crepuscle escènic independent", segons Tosar, ha creat cinc espectacles.
L'últim va ser El mestre i Margarida, adaptació de la novel.la de Bulgakov.
L'obra, una sàtira de l'estalinisme i una reflexió amb tints fan-
tàstics sobre el bé i el mal, es va fer al Lliure durant el Grec, i tot i que molts espectadors no van poder
veure la peça, Àlex Rigola, director del Lliure, no l'ha programat aquesta temporada. Segurament, El
mestre i Margarida tornarà a Barcelona. Segons Tosar, la productora Focus estudia dur-la aviat al
Romea. L'intèrpret afirma que a més hi ha altres teatres que hi estan interessats, com el María Guerrero
de Madrid.
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