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Una altra vegada l'actor Francesc Orella es posa al servei del director Carles Alfaro com a
protagonista, com ho va fer en aquell formidable muntatge de La caiguda, de Camus. Ara ho fa al
capdavant d'un repartiment de 17 actors, a Ròmul el Gran, de Friedrich Dürrenmatt (1921- 1990), en
una eficaç traducció de Feliu Formosa. L'obra, escrita el 1949, va tenir quatre revisions; la definitiva, el
1965. L'espectacle del Nacional, en el seu conjunt, està molt per sobre del que vam poder veure al Grec
de Montjuïc el 1965, que estava dirigit per José Osuna i amb Carlos Lemos en el paper titular.
Ròmul el Gran és una paràbola grotesca i compromesa del gran autor suís que té en La visita de la vella
dama la seva obra més coneguda. Dürrenmatt, que s'expressa en alemany, juga amb la història i els
anacronismes per parlar-nos amb pessimisme de temes que sempre estan presents: les raons d'Estat,
l'imperi, la justícia dels vencedors, la llibertat i el concepte de la pàtria, que més d'una vegada és
coartada per justificar diversos abusos. L'autor parteix de la ironia: el Ròmul de l'escenari, últim
emperador de Roma, va ser en realitat un cèsar nen, coronat als sis anys i deposat als deu. Dürrenmatt
l'ha convertit en un sobirà filòsof, que refusa governar i a qui només interessa la cria de gallines.
Aquesta és una antitragèdia que exhibeix la negació de tot heroisme i que, des del singular passotisme
de Ròmul, traspua humor, farsa, ironia i crueltat. Diverteix al mateix temps que proposa la reflexió.
L'espectador sap des de la primera escena que aquest Ròmul de Dürrenmatt que cuida les seves
gallines (presents a l'espai de la Sala Petita del Nacional dissenyada per Cristià-Glaenzel) té a les
portes del palau els invasors.
Alfaro s'ha imposat el repte del mateix text: humanitzar determinats moments de la història, mostrar la
pietat que puntualment practica Ròmul, descobrir les escenes més significatives d'aquesta paràbola que
justifiquen la conducta grotesca del protagonista i trobar l'humor desitjat per l'autor. En aquest èxit global
hi té molt a veure el treball d'Orella, que no oculta el pòsit humanista del personatge. Orella exhibeix un
ventall de registres que confirmen el que és: un formidable intèrpret.
La representació, que amb un descans dura dues hores i mitja, se segueix amb facilitat. Destaca el
treball de Carles Martínez, Teresa Vallicrosa, Xavier Capdet, Pep Jové i Jordi Martínez. Hi
insisteixo: l'espectacle funciona i és una d'aquelles representacions que convé no perdre's
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Francesc Orella i Jordi Martínez, en una escena de Ròmul el gran
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