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Entrevista: Mercedes Lezcano, directora teatral i
vídua d’Adolfo Marsillach, estrena avui a Tortosa

“El teatre sempre
ha de ser crític”

Marta Monedero
BARCELONA

Mercedes Lezcano (Saragossa, 1952)
va estudiar interpretació a Barcelona.
D’aquella etapa en recorda els seus
inicis, quan Ricard Salvat la va dirigir
a El caballero de Olmedo. Seria, però,
al Madrid del 74 on coneixeria un ca-
valler més contemporani, Adolfo Mar-
sillach, amb qui s’acabaria casant. Ac-
tualment abocada a la direcció, Lezca-
no assegura “no haver carregat mai la
professió en el tema personal”, però
“està orgullosa” de ser la vídua d’un
gran home de teatre. Aquest vespre
estrena l’espectacle Conversación con
Primo Levi a l’Entrecultures, un fes-
tival justament dirigit per Salvat.

‘Conversación con Primo Levi’ parla de la
maldat.
De la maldat i de les guerres, però so-
bretot és un homenatge a un home
excepcional, no només pel que li va
tocar viure a Auschwitz per ser jueu,
sinó perquè va ser un home d’una lu-
cidesa i una capacitat d’anàlisi im-
pressionant. Parlar de Primo Levi
ens ajuda a sentir-nos vius.

L’obra és un diàleg entre dos escriptors,
un catòlic practicant, Fernando Camon, i
un jueu laic, Primo Levi.
Aquest és el punt de partida, però
l’he enriquit amb més paraules de
Levi i hi he afegit imatges que les do-
cumenten. Són unes imatges dures,
de camps de concentració soviètics i

nazis, de Palestina... Levi era molt
crític amb el govern israelià. Amb
gran dolor, perquè ell estava molt
unit a Israel, un país fet per com-
panys seus del camp de concentra-
ció. Però volia un altre Israel. Sort
que no ha vist què està passant!

Vostè simpatitza amb la causa palestina.
Tinc amics palestins, però també en
tinc d’israelians i fins i tot de sionis-
tes, i no hi estic a favor, tot i que en-
tenc les seves raons. Jo estic pel dret
internacional i l’ONU, encara que es-
tigui en hores baixes. L’Estat d’Israel
té tot el dret a existir, però en aquell
territori que li va concedir la comuni-
tat internacional, i això suposa tor-
nar a les fronteres del 1967, les que
hi havia abans de la Guerra dels Sis
Dies. A l’agost vaig ser allà durant la
sortida dels colons i em va impressio-
nar molt que es passegessin per la
ciutat armats amb metralladores,
amb la mateixa naturalitat amb què
un anglès duria un paraigua.

Com espera que rebin el seu espectacle en
un marc com el Festival Entrecultures, on
hi ha artistes jueus, palestins i cristians?
Conversación con Primo Levi és
l’únic espectacle en castellà del certa-
men i em fa feliç que m’hagin convi-
dat. Les trobades multiculturals com
aquesta són necessàries, perquè la
crispació la generen els polítics, però
els ciutadans veiem les coses d’una
altra forma. Quan coneixes la gent,
t’adones que tothom vol el mateix.

Parlant de crispació, en tenim una a pro-
pet, la generada a Madrid amb l’Estatut.
Tant la Constitució com l’Estatut són
regles de convivència creades entre
tots. No passa res per parlar-ne. Però
els interlocutors han de saber que els
caldrà fer concessions. Partint de la
bona fe mútua, no hi ha res inamovi-
ble. Tot és possible d’acordar-se.

Defineix el seu muntatge de teatre crític.
El teatre sempre ha de ser crític, si
no és millor quedar-se a casa.

Una de les set obres que vostè ha dirigit,
‘Noche de reyes sin Shakespeare’, la va
escriure Marsillach. Era un deure moral?
Encara ara l’Adolfo té diverses obres
inèdites. Aquesta la va escriure un
any abans de morir. Quan me la lle-
gia, s’emocionava i plorava. Poc des-
prés de morir, el Centro Dramático
Nacional em va proposar si volia diri-
gir-la i ho vaig fer encantada. Crec
que l’Adolfo va ser injustament trac-
tat com a autor, eclipsat per les seves
altres facetes. Havia estrenat tres
obres, però no estava considerat un
dramaturg i jo li vaig prometre que,
mentre pogués, les aniria estrenant.

Marsillach es va inventar la Compañía Na-
cional de Teatro Clásico (CNTC). ¿Creu que
després de tants anys, aquesta torna als
orígens per ell proposats?
Crec que és més la voluntat de tornar
que la realitat. L’Adolfo era un pes es-
pecífic del teatre i això és molt difícil
de reproduir.
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tagonista. Dueso s’implica el
just. Ni en treu ni hi posa
gran cosa, tret dels esmen-
tats retocs estètics i una di-
recció d’actors per mantenir
sota control qualsevol indici
de desbandada cap a la
farsa. Direcció austera que
cobreix de certa tristesa la
comèdia i que sembla acon-
tentar-se de mantenir la dig-
nitat de la trajectòria del di-
rector. Dueso no vol trair-se
a si mateix i resol la comèdia
amb la solvència d’un pro-
fessional, però no va més

enllà. Ningú en surt perjudi-
cat, però tampoc ofereixen
res memorable, llevat
d’unes rialles col·locades al
lloc just.

*
El presoner de la Segona
Avinguda. DIR.: MANEL
DUESO. VILLARROEL TEATRE.
21 NOV.

E
l dossier de premsa re-
cull unes declaracions
de Neil Simon del 1999.

Deia l’autor d’El presoner de
la Segona Avinguda que
“aquesta obra es va estrenar
a Nova York el novembre del
1971”. “Des del meu punt de
vista, podria haver-la escrit
perfectament sobre el Nova
York o el Londres del 1999”.
A aquestes paraules de
Simon s’aferra Manuel
Dueso per trobar un nexe
entre el seu món dramàtic i
aquesta comèdia sobre un
home convertit en eremita
urbà per reajustaments labo-
rals a la seva empresa. El
vacil·lant equilibri el vol re-
soldre Dueso amb una posa-
da en escena que intenta ser
l’antítesi d’una comèdia de
bulevard: tocs de gestualitat
contemporània per enllaçar
les escenes i una escenogra-
fia digna d’una fantasia futu-
rista, més Blade Runner que
qualsevol decorat d’un film
de Gene Saks. Camuflat
entre aquests ornaments ac-
tualitzadors hi ha l’ofici de
Simon, fins i tot s’imposa en
el divertit concili familiar dels
preocupats germans del pro-
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Borges + Goya són dos mo-
nòlegs units per un mateix
concepte escènic de la mà
del dramaturg i director te-
atral Rodrigo García que es
podran veure al Teatre Lliu-
re a partir de demà fins al 4
de desembre. Malgrat que
formen part d’un mateix
muntatge, amb una estètica
similar i tots dos amb su-
port audiovisual, el drama-
turg assegura que van ser
creats en èpoques molt di-
ferents i que no entén “què
fan junts”.

El monòleg dedicat a Bor-
ges va ser escrit el 1999 i “és
un pretext per reflexionar
sobre la dictadura argenti-
na”. “El dramaturg argentí
denuncia el passotisme de
Borges, interpretat per
Juan Loriente, i el disfressa
de “gran monstre de color
blau, abstracte i poètic”.

Amb Goya, que interpre-
ta Gonzalo Cunill vestit de
mascota de l’Atlètic de Ma-
drid, Rodrigo García s’ins-
pira en el quadre Duelo a
garrotazos i amb marcat to
humorístic intenta “fer un
discurs sobre el valor dels
diners”. ■


