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'EL FANTÀSTIC FRANCIS HARDY', un paisatge humà 

• Un atractiu recorregut pels racons i contradiccions de l'ésser humà

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

AUTOR Brian Friel
TEATRE Romea
ESTRENA 8 de setembre

El Romea obre la temporada amb El fantàstic Francis Hardy, de l'irlandès Brian Friel (1929), autor
d'aquell inesborrable muntatge de Dansa d'agost, que vam veure fa uns quants anys al Lliure de Gràcia.
Ara tornen a ser text i actors (Andreu Benito, Míriam Alamany i Xicu Masó) els pilars d'una
representació plena d'humanitat i fascinació.

Friel té una enorme sensibilitat per explicar històries ambientades en la Irlanda rural de la seva infància.
Aquí ho fa a través de la peripècia humana i professional de Hardy (Benito), un curandero embaucador
que recorre pobles intentant curar la gent amb els seus suposats i estranys poders. És una història
agredolça en què també intervenen Grace (Alamany) i Teddy (Masó), amant i representant del primer,
respectivament, que comprèn una vintena d'anys de gires.

L'obra està estructurada en quatre monòlegs (Hardy l'obre i la tanca), que responen a tres veus i una
sola història i que descobreixen a l'espectador que una mateixa història no és igual per als tres
protagonistes. L'autor omple l'escenari de petits relats quotidians que permeten reflexionar sobre l'èxit i
el fracàs, sobre el talent, sobre la curta distància que va de l'amor a l'odi. És un text per escoltar,
col.loquial malgrat la fórmula del monòleg, entranyable en nombrosos moments i que manté obert fins al
final un punt d'intriga.

Xicu Masó exerceix també en aquest muntatge les funcions de director. El seu treball traspua
professionalitat i sensibilitat, cuida el detall i l'atmosfera i aconsegueix d'Alamany, a qui vam poder
veure en l'esplèndid espectacle El mestre i Margarida, de Bulgàkov, una formidable interpretació.
Assenyalaria que els tres actors estan més bé en la distància curta que les vegades en què els seus
respectius personatges viuen moments d'extrema crispació.

El fantàstic Francis Hardy és un teatre de qualitat, que demana atenció a l'espectador, ganes
d'endinsar-se en els racons de l'ànima. S'entén que molts considerin Brian Friel el Txékhov irlandès.
Un teatre per descomptat no d'amplis públics, però que certifica la línia d'exigència dels responsables
del Romea.

Míriam Alemany, en una imatge de l´obra
El Periódico
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