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arrabal torna a l’escena de 
Barcelona amb ‘Fando y Lis’
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D
iu de broma que l’ha vist 
representada 5.423 vega-
des. Aquesta nit, n’hi su-
marà una altra. Fando y Lis, 

una obra de joventut de Fernando 
Arrabal, s’estrena al Tantarantana, 
on s’estarà fins a l’1 de novembre, en 
una versió de la companyia Teatro de 
Cerca. Escrita el 1955, quan Arrabal 
tenia 23 anys i estava internat en un 
sanatori francès amb tuberculosi, re-
cull el drama de Fando (Fernando) i 
Lis (Luce, la seva dona) de viatge cap a 
Tar, un món imaginari. Arrabal, au-
tor poc representat a les sales barce-
lonines, dóna el seu suport a aquesta 
versió amb la seva presència al teatre 
de Ciutat Vella, ahir en la presentació 
i avui en l’estrena.
 Va ser el director del muntatge, 
Quique Culebras, qui va donar les 
claus de la peça. Quan Arrabal va 
prendre la paraula va desplegar un 
imparable discurs, que va derivar avi-
at cap a un recorregut per la seva bi-
ografia i gairebé pel segle XX. Tot da-
vant l’atenta mirada i la complicitat 
discreta de la seva dona, Luce More-
au, que no sol acompanyar-lo en les 
seves aparicions púbiques, segons va 
dir el protagonista. Catedràtica de li-

teratura a la Sorbona, va ser la seva 
traductora i introductora en el món 
editorial francès.
 Fando és un home brutal, per mo-
ments violent, va explicar Culebras. 
Lis és paralítica, cosa que complica 
de forma extrema el viatge i la seva 
relació. «Ella és la part femenina de 
la seva pròpia persona», va afegir en 
referència al dramaturg. Fando i Lis 
són dependents d’una forma de la 
qual és impossible escapar sense sa-
crifici. «L’obra no té res de conceptu-
al, és visceral. I no té punts interme-
dis: anem de la rialla i la patotxada a 
la violència més desesperada», va co-
mentar Culebras. Aquest sacrifici té a 
veure amb la mort, va afegir, «que es 
contempla com una forma de creixe-
ment» en el teatre d’Arrabal.

VERSIÓ AL CINE / El dramaturg escolta-
va sense parpellejar abans que arri-
bés la seva torrencial intervenció. Pri-
mer va recordar la llunyania de Fan-
do y Lis. «Ja no sé què vaig escriure, fa 
més de mig segle, però la veig repre-
sentada una vegada al mes». El text va 
tenir també el 1968 una versió cine-
matogràfica de culte a càrrec del xilè 
Alejandro Jodorowsky.
 El dramaturg va comentar que la 
seva escriptura és fruit de la seva vi-
da. Immediatament va recordar la 
tragèdia del seu pare, un militar que 
es va negar a recolzar el cop de Fran-
co, que va ser condemnat a mort, des-
prés a cadena perpètua i que va des-
aparèixer en una fuga del penal de 
Burgos. Així va passar per altres epi-

La companyia Teatro 
de Cerca estrena avui 
al Tantarantana la 
peça del dramaturg
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sodis de la seva «intensa biografia», 
amb èmfasi en la marxa amb la seva 
mare i dos germans a Ciudad Rodri-
go, el seu exili francès, l’estada a la 
presó de Carabanchel el 1967 i la cen-
sura de les seves obres.
 A partir d’aquí, va prosseguir im-
parable en un periple vital relacionat 
amb grans noms del segle XX com 

Breton, Beckett, Duchamp, Warhol, 
Tzara, Kundera... Una llista inacaba-
ble. «No sóc ni un geni, ni un surrea-
lista, ni un dramaturg... Sóc una altra 
cosa», va apuntar en una pausa. «¿Sóc 
avui massa presumit?», va dir, en un 
altre moment, mirant la seva dona. 
Ella va somriure amb timidesa. No 
semblava sorpresa. H

Etiquetar Fernando Arrabal 
és una tasca impossible. La 
fidelitat a la República del seu 
pare, militar a Melilla, que va 
acabar amb la seva vida, ha 
marcat la vida i obra d’aquest 
geni provocador i propietari 
d’un univers molt particular. 
Guanyador d’un concurs per a 
nens superdotats als 10 anys, va 
viatjar en autoestop a París per 
veure una obra de Brecht el 1954. 
Un any després, el viatge va ser 
definitiu en el que ha definit com 
un «desterrament» a la capital 
francesa, on ha desplegat tota la 
seva activitat intel·lectual. 

Va néixer a Melilla el 1932
Viu a França des del 1955
Dramaturg, poeta, assagista i cine-
asta i pintor «frustrat» 
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Dissecció corrosiva 
de l’entorn familiar
El muntatge de Sílvia Munt d’‘Una comèdia 
espanyola’ rep una càlida acollida al TNC

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

Efectiva dissecció de les relacions fa-
miliars i, alhora, inquisitiva mirada 
al món de la interpretació. La corro-
siva Una comèdia espanyola, de la dra-
maturga de moda, la francesa Yas-
mina Reza, ha aterrat al Teatre Na-
cional amb una càlida acollida del 
públic.
 No eren poques les dificultats 
que plantejava aquest muntatge. 
La primera, la de salvar les dimen-
sions de l’escenari de la Sala Gran 
per a una peça més pròpia de la Sa-
la Petita. Era molt fàcil perdre’s en 
aquell fosc mar escènic. A això calia 
afegir-hi l’esforç de passar de la ver-
sió en castellà de Madrid a la catala-
na. Aquests fets, units a la responsa-
bilitat d’inaugurar la temporada al 
principal espai del TNC, havien aca-
bat fent sortir de polleguera els in-

tèrprets de la funció.
 Però aviat es van esvair els dubtes. 
En primer lloc, per l’excel·lent tre-
ball de l’equilibrat repartiment, di-
rigit amb àgil ritme per Sílvia Munt, 
i després per la resolució de l’esce-
nografia amb un inacabat decorat 
que mostra l’atmosfera d’un mun-
tatge en construcció, en què cinc ac-
tors francesos assagen l’obra d’un 
tal Olmo Panero, un jove autor espa-
nyol. Una tarima, unes cadires, uns 
croquis i una pantalla que amplifica 
la imatge dels intèrprets quan dei-
xen els assajos per oferir les seves re-
flexions sobre l’ofici, completen el 
marc.

SOLEDAT DE FONS / Reza utilitza aquest 
joc teatral per explorar un univers 
tan comú, però a la vegada tan dife-
rent en cada cas, com és el de la vari-
etat temàtica del microcosmos fami-
liar. Els vincles, les relacions amor-
odi, els efectes del pas del temps 
van i vénen sempre amb la soledat 

de fons. Pilar (una esplèndida i feliç-
ment recuperada Mónica Randall, 
després de 34 anys sense pujar a es-
cena) presenta el seu nou amor (un 
administrador de finques magnífi-
cament encarnat per Xicu Masó) a 
dues de les seves enfrontades filles, 
l’exitosa Núria (Maria Molins) i la 
fracassada, en el matrimoni i a l’es-
cenari, Aurelia (Cristina Plazas). Ma-
riano, el frustrat i alcohòlic marit de 
l’última (un inspirat Ramon Madau-
la), és el cinquè element d’aquesta 
obra amb clars tocs txekhovians en 
què la tensió de la desintegració fa-

Un gran repartiment 
dóna força a aquesta 
obra de Yasmina Reza 
amb tocs txekhovians

miliar creix a mesura que avança la 
funció, però sense deixar que surti 
de mare.
 Hi ha moments brillants com el 
del monòleg de Madaula explicant 
a Masó la pugna entre veïns per una 
mitgera i els enfrontaments entre 
mare i filles, però no es poden deixar 
de banda les reflexions dels intèr-
prets sobre la seva fragilitat i les se-
ves relacions amb els creadors. «L’ac-
tor és aquí per aniquilar l’autor», 
clama Mariano. Un atractiu còctel 
que podran degustar els amants del 
teatre. H
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33 Xicu Masó, Mónica Randall (asseguts), Cristina Plazas i Maria Molins, a ‘Una comèdia espanyola’.
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