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Per Lecina és injust que
només es conegui Salieri
com el qui va enverinar
Mozart, quan (a més de no
ser cert) va fer una gran
carrera musical reconegu-
da en la seva època i valo-
rable encara avui. L’obra
no es limita al text de Puix-
kin. Ni de bon tros. Lecina,
que ja és habitual a fer es-
pectacles de músics tot in-
corporant partitures dels
compositors, disposarà
d’un cor de vuit veus, que
també interpretarà les
àries com a solistes i tres
músics. Tot i que el gruix
de les peces que s’inter-
pretaran seran fragments
que Mozart va escriure del
seu Rèquiem (la sobtada
mort va impedir que el cul-
minés i, per això, hi ha
fragments que els va fina-
litzar el seu deixeble,
Franz Xaver Süssmayer)
també hi ha altres àries de
Mozart i un parell de peces
de Salieri. Lecina també hi
ha volgut introduir algu-
nes cartes escrites pel pare
de Mozart, que li recrimi-
nava, precisament, per allò
que era envejat per Salieri.
Aquest autor valorava la
capacitat de Mozart que
l’art passés per sobre de
qualsevol dels valors ter-
renals. El seu pare, en can-
vi, imputava a Mozart la
mort de la mare, pels dis-
gustos que li donava.

L’obra té un principi i
un final poc convencio-
nals. Per una banda, Mo-
zart (Quim Lecina) rep els
espectadors amb un músic
al vestíbul del Romea. Els
músics mantenen la com-
plicitat imprescindible
pels muntatges ideats per
Lecina. Antonio Salieri
(Toni Sevilla) arrenca el
discurs enmig de platea
anunciant els motius que
el duran a enverinar Mo-
zart: «Potser no acceptes
la seva decisió, però sí que
t’ajuda a entendre’l», diu
Lecina. El misteri desapa-
reix des del principi. Tot i
això, l’obra té un final que
es reconcilia amb el ma-
teix Salieri, un epíleg que
no va voler desvelar Leci-
na ahir en roda de premsa.
És un final que ajuda a re-
flexionar: un Rèquiem és
un cant al Descansi en pau
del finit però, Lecina insi-
nua: «Ells no ens necessi-
ten, mentre que nosaltres

sí que depenem d’ells.»
Albert Romaní, encar-

regat de l’arranjament mu-
sical d’aquesta producció,
celebra que aquest espec-
tacle, a parts iguals de tea-
tre i de música, jugui a fa-
vor l’un de l’altre: una dis-
ciplina «ajuda a entendre
millor l’altra». Lecina
manté que la peça té hu-
mor, tot i que el pes dramà-
tic, amb la mort de Mozart,
no ajuda a gaires «picades
d’ullet» dels músics en es-
cena. Els intèrprets, com el
mateix públic, s’impli-
quen en l’acció. Tot i que
canti en alguna ocasió pe-
ces alegres, mostren un
enuig pel camí que pren
l’acció, un fet «molt enri-
quidor», comenta la direc-
tora musical, Elisenda
Carrasco.

Recitat musical

Quim Lecina i Toni Sevi-
lla interpreten els dos
compositors clàssics, sen-
se tocar ni una sola nota.
La seva interpretació, pe-
rò, lluny de ser naturalista,
es contagia de la musicali-
tat: «Recitem com si can-
téssim una ària que forma
part de l’obra», comenta
Lecina. L’escenografia,
inexistent, i el vestuari que
s’aparta dels guarniments
d’època però que sí que
busca «una estètica equili-
brada» cedeixen el pes del
muntatge a la música. Le-
cina agraeix la col·labora-
ció del centre cultural Sant
Cugat, que els ha permès
assajar el muntatge: di-
lluns munten al Romea i
dimarts fan l’única prèvia
abans de l’estrena de di-
mecres.

Lecina reivindica les bondats de Salieri
«Mozart, Salieri i el Rèquiem inacabat», que s’estrena al Romea, es reconcilia amb el compositor acusat de matar Amadeus

Quim Lecina i Toni Sevilla, ahir al vestíbul del Romea./ EFE/ALBERTO ESTÉVEZ
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� Puixkin va escriure, en una peça densa
de deu pàgines, les raons per les quals An-
tonio Salieri decidia enverinar Johann
Wolfgang Amadeus Mozart. És una lle-

� El Teatre Romea, ex-
plotat per l’empresa priva-
da Focus, té importants su-
ports tant de l’Ajuntament
com de la conselleria de
Cultura i del Ministeri de
Cultura. Aquestes ajudes
permeten presentar un car-
tell de risc amb produc-
cions com ara la de Tirant
lo Blanc (del 8 de febrer al
9 de març) i Los Persas
(del 14 de març al 13
d’abril). Per garantir una
certa permeabilitat del tea-
tre, Focus es compromet a
introduir produccions
d’institucions públiques i
privades: és el cas de Tres
dramolette, de Thomas
Bernhard, (Centre d’Art
Escèniques de Reus,
CAER) i Homebody Ka-
bul, de Tony Kushner
(Teatro Español). El tre-
ball, ideat per Quim Leci-
na (que habitualment pre-
para peces de petit format
per a sales alternatives,
amb gran èxit de públic),
arrisca en un format mitjà.
Només s’hi estarà tres set-
manes.

Fa uns anys, el director
artístic Calixto Bieito la-
mentava que no podia pro-
gramar amb plena llibertat
ja que Focus havia d’assu-
mir compromisos empre-
sarials. La pressió s’ha re-
duït. Ara, se’ls reparteixen
entre altres escenaris de
Barcelona, també de la
productora catalana (Vi-
llarroel, Condal i Goya).

� Fa unes setmanes, Quim Leci-
na defensava (reciclant la seva
gastada carpeta de vellut grana)
un fragment de Rayuela, de Cor-
tázar. Interpretava al Versus Tea-
tre una lectura d’El Club de la
Serpiente, aportant el protago-
nisme a la maga. En aquella oca-
sió el jazz, l’alè d’alcohol i el
fum inundava l’ambient. Ara,
Lecina ha decidit distanciar-se
del seu món habitual, el de la bo-
hèmia parisenca: Mozart, Salieri
i el Rèquiem inacabat se situa als
entorns de la cort de Viena, al se-
gle XVIII. Lecina manté, això sí,

genda que també reprendria Milos For-
man a Amadeus i que el director i actor
Quim Lecina desmenteix absolutament:
Salieri va embogir i el van traslladar en un
psiquiàtric els últims anys de la seva vida.

el seu to inconformista assumint
el paper del llibertí Mozart.

La maga y el club de la Ser-
piente va estar també només tres
setmanes al Versus, en sessió de
tarda. Lecina diu, satisfet, que
l’últim dia van deixar unes 200
persones al carrer sense entrada.
El compromís amb el Romea va
obligar a retardar la pròrroga,
fins passat el mes de gener. La
nova temporada pot ser en un al-
tre escenari, ja que els gestors del
Versus estan a punt d’estrenar el
Teatre Gaudí Barcelona (TGB),
a tocar de la Sagrada Família.

L’oferta, efectivament, compor-
ta traslladar-se a aquest escenari,
amb més aforament. Lecina en-
tén que l’obra podria tenir molt
bona acollida les nits de diven-
dres i dissabtes, en sessió golfa, i
amb invitació de vodka inclosa
per al públic.

La música i el teatre

Quim Lecina és un enamorat de
la música. Probablement un dels
seus pecats confessats és no ha-
ver pujat al carro musical, quan
encara era jove. Ara només pot
dir: «M’agradaria ser músic.»

En una de les seves al·lucinacions, el que
havia estat un compositor d’èxit respectat
per les classes benestants anunciava que
havia enverinat Mozart, a qui sí que enve-
java la seva despreocupació vital a favor

de l’art. Mozart, Salieri i el Rèquiem in-
acabat es podrà veure al Romea des de di-
marts i fins al 20 de gener, i se suma a la lí-
nia d’espectacles, impulsats per Lecina,
en què es casen feliçment teatre i música.

Potser per això, els seus especta-
cles tenen sempre la presència de
la música en directe. Músics de
carn i ossos que no es limiten a
interpretar amb perfecció la par-
titura sinó que s’impliquen en
l’obra, una peça creada (sovint)
quasi de manera assembleària:
acceptant aportacions dels mú-
sics i deixant que la intuïció
frueixi lliurement. Lecina és un
dels fundadors del Teatre Lliure,
allà pel 1976, i respira encara
d’aquell hippisme benintencio-
nat i compromès. La sorpresa és
que la fórmula funciona.

Primera cessió
del curs del
Romea
a una empresa

De la París bohèmia a la cort de Viena




