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TELEVISIÓ

ARTS ESCÈNIQUES I NOVETAT

L’actor estrena demà a Barcelona l’obra teatral ‘Un hombre de suerte’

Galiardo: «M’agraden els
histrions, no els farsants»
c

ELENA HEVIA
BARCELONA

Ángela Molina i la
seva filla, juntes

Les dues actrius actuen a
‘El graduado’, de Webb,

que es representa a
Madrid

Torna ‘Ana y
los siete’

Ana Obregón inicia una
nova temporada d’aquesta

sèrie, que ha gaudit del
favor del públic

Un actor és només un ac-
tor de teatre». Aquesta

contundent afirmació, que també
inclou una nota de menyspreu a la
televisió –«un lloc on et paguen per
parlar malament»–, li va com anell
al dit a Juan Luis Galiardo per fer
una acalorada defensa d’una profes-
sió en què presumeix de tenir corda
per estona. «És que la naturalesa
m’ha tractat molt bé», declara entre
reivindicatiu i xulesc.

I per demostrar-ho, fa més de dos
anys que es passeja per Espanya
a m b U n h o m b r e d e s u e r t e , u n
monòleg escrit pel seu amic José
Luis Alonso de Santos i dirigit pel
seu no menys col.lega José Luis
García Sánchez. L’obra arribarà
demà a Barcelona, al Villarroel Tea-
tre. I en aquest escenari pensa cele-
brar amb tota exactitud el seu 65
aniversari. «Vaig néixer entre les
nou del vespre i les onze de la nit,
un 2 de març a la casa pairal de la
meva àvia a San Roque, Cadis –pre-
cisa–, i aquest moment coincidirà
justament amb l’estrena a Barcelo-
na». ¿Un senyal? Galiardo el percep.
L’edat de la jubilació, el moment
que a la majoria li serveix per atu-
rar-se i afrontar el retir, a ell li supo-
sa mirar més enllà, multiplicar pro-
jectes professionals, fer flexions i ca-
nalitzar energia. «D’això en dic tenir
energia actualitzada. Si digués una
altra cosa seria un farsant i a mi
m’agraden els histrions, els show-
men, però no els farsants». És difícil
no deixar-se convèncer per aquest
home de frondosa verborrea.

q TESTAMENT AFECTIU
Un hombre de suerte, l’obra en qües-
tió, és una peça tragicòmica escrita
originalment per a quatre actors. Un
testament afectiu en què un actor-
personatge que acaba de jubilar-se
recorda el seu amic, la dona d’a-
quest i la seva pròpia filla. Galiardo
nega que Alonso de Santos li hagi ta-
llat el paper a mida: «Em sembla
que la va escriure pensant en Fer-
nando Fernán-Gómez, perquè hi ha
molts girs d’aquell mal humor que
gasta, aquell aparent menyspreu
per determinades coses de la vida i
de l’ofici».

Reconvertit en monòleg, el mun-

tatge li permet el camaleònic joc de
ficar-se en la pell dels altres tres per-
sonatges evocats, incloses les dones.
«Així he pogut explorar el meu cos-
tat femení. Jo sempre he anat pel
món demanant tendresa però no
desenvolupava la meva. Ara he
après a fer-ho». I ho fa sense afecta-
ció ni paròdia, com si es tractés d’un
exercici de jazz, amb el seu tema i
les seves variacions. «Fins ara només
es coneixia el Galiardo percussio-
nista, aquí penso revelar tota una
orquestra, altres sons que també
porto a dins, com el violí, el saxo i el
clarinet».

Com un punt d’arribada a la seva
maduresa. Així considera el protago-
nista d’Adiós con el corazón aquesta
obra, que percep com un examen,
com una revàlida professional, «per-
què per molta fama que es tingui,
un actor s’ha de mesurar cada nit
amb el seu treball».

Cinquanta efectes de llum, una
escenografia minimalista i el vestua-
ri del desaparegut pintor Eduardo
Úrculo emparen l’actor a Un hombre
de suerte. I com que no hi ha estètica
urculiana sense barret, Galiardo
apareix amb un en escena: «La
família d’Eduardo i la seva casa
d’Astúries van ser el primer públic i
el primer escenari de l’obra –evoca
amb pena–. Vaig interpretar bona
part del text davant d’ells, que es
van emocionar moltíssim i després
ens en vam anar a cruspir-nos una
fabada... El dia de la seva mort ens
van arribar els esbossos de l’esce-
nografia».

Per fer fugir les tristeses, Galiardo
recorda una conversa recent amb
José María Pou en què aquest li deia
que estava convençut que els grans
personatges encara havien d’arri-
bar. «Jo també ho crec –ratifica–.
Són aquí, passada la cantonada». <

EL CINE

VALLE, CERVANTES
I SHAKESPEAREç

Alguns dels més grans
noms de la literatura

s’entrecreuen en els projectes
de Juan Luis Galiardo per a
aquest any i tots estan lligats al
cine. A la primavera començarà
el rodatge de l’adaptació dels
esperpentos de Valle-Inclán,
Martes de Carnaval, Los cuernos
de Don Friolera i Las galas del
difunto, amb el que ja comença
a ser el seu equip habitual. És a
dir, amb Rafael Azcona en les
tasques de guionista i amb José
Luis García Sánchez darrere de
la càmera.

Al novembre s’embarcarà en

Miguel and William, una copro-
ducció hispanobritànica de
Warner Europa i un projecte
llargament acariciat per Manuel
Gutiérrez Aragon que finalment
dirigirà Inés París –la meitat del
tàndem d’A mi madre le gustan
las mujeres–. La pel.lícula fanta-
sieja amb la possibilitat que Wi-
lliam Shakespeare i Miguel de
Cervantes es poguessin haver
trobat en vida i haguessin com-
partit un amor a Toledo. La do-
na en discòrdia serà Leonor
Waitling i el bard britànic tor-
narà, segurament, a tenir la cara
de Joseph Fiennes. Galiardo,
que ja va ser el Quixot, encar-
narà Cervantes en la seva ma-
duresa, poc abans de començar
l’escriptura de les aventures del
seu enginyós hidalgo.

33 Juan Luis Galiardo, en un moment de l’actuació.

CHICHO

DILLUNS
28 DE FEBRER DEL 200544 el Periódico

Connexió a internet: http://www.elperiodico.com


