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El galán fantasma és una de les obres menys conegudes de Calderón de la Barca, només
representada a Madrid, en aquests últims 60 anys, en un muntatge d'Alonso de Santos al Teatro
Español (1981).
Estem davant una comèdia de capa i espasa que juga amb la intriga i el vodevil, a través d'una història
que enfronta, per l'amor d'una dona jove, un poderós Duc (Iván Campillo) i el ben plantat i senzill
Astolfo (David Vert). Calderón articula una sèrie de fets i situacions després de la primera escena,
plens de sorpreses i que tindran un final feliç.
Davant d'un text senzill i sense complicacions ideològiques el repte és el muntatge, la lectura i la
interpretació. Tres reptes que la directora Pepa Calvo i el Teatre del Repartidor de l'Hospitalet salden de
manera positiva. El muntatge és d'una sorprenent agilitat i el vers està dit sense buscar la declamació
d'altres temps sinó desentranyant el sentit de les paraules.
Després dels excel.lents resultats que aquest grup va obtenir fa dos anys amb Los enredos de una
casa, de Sor Juana Inés de la Cruz, per a molts l'espectacle que ara presenten al Tantarantana no és
una sorpresa. Però la veritat és que sí que ho és el bon nivell de la companyia, creada el 1993, amb
membres de l'antic GAT, un dels grups més solvents del teatre català dels anys 70, radicat en aquesta
ciutat.
Calvo porta amb facilitat El galán fantasma de la tragèdia de les primeres escenes a la comicitat i
l'embolic de la resta de la representació, per aconseguir un final feliç que, teatralment, és pura delícia. El
repartiment, de 10 actors, es mou amb desimboltura per un escenari de petites dimensions i una
escenografia sense punts de suport per a l'actor. És un elenc d'actors amb experiència en què, més
enllà d'algun crit desagradable, regna l'harmonia. Destaquen els treballs de Vert, Campillo i una
excel·lent Susana Egea. La funció fa del ritme una de les seves millors cartes. Una agradable sorpresa.
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