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Lluís Homar i Ivan Labanda en un assaig de ‘L’home de teatre’ ahir a la tarda

Xavier Albertí, especialista en l’obra de l’autor austríac, dirigeix el muntatge a la Sala Fabià Puigserver, del Lliure

Homar encarna un megalòman a
‘L’home de teatre’, de Bernhard

Marta Monedero
BARCELONA

D
es que va
fer la tesi
doctoral
sobre

‘L’home de teatre’,
del polèmic Thomas
Bernhard, que Xavi-
er Albertí tenia al
cap de dirigir-la. Li
calia, però, trobar
l’actor adequat. Fi-
nalment, Lluís Ho-
mar ha estat l’esco-
llit per afrontar un
dels papers més
complicats de la se-
va carrera.

Complicat “per la durada de
la funció, de dues hores”, diu
l’actor, que no s’havia acostat
mai a Bernhard, però “també
per treure l’entrellat de la
manera de dir el text”, afegeix
Homar, ja que Bernhard no
“puntua mai, només posa
majúscules”. Per sort, de la mà
de la saviesa de Xavier Albertí,
que ja havia muntat Mestres
antics del mateix autor, han
anat aprenent com cal abor-
dar una obra que, segons diu
el director, té com a mar de
fons “la importància del pes
de la tradició i de la cultura en
la nostra societat i com s’han
anat creat miralls d’aquesta
cultura que suplanten la seva
veritable funció”.

L’home de teatre a què es re-
fereix el títol és Bruscon, un
actor que lidera una compa-
nyia de pa sucat amb oli, en-
cara que ell es creu un geni. El

problema és fer-ho entendre,
que és qui sap què, als hosta-
lers i al cap dels bombers d’un
poblet de l’Àustria més pro-
funda on fan cap per actuar.
Ell, que sempre s’havia allotjat
als grans palaus de la cultura
i que ara ha de treballar en
una cort de porcs, és qui du el
pes de la funció. “De les no-
ranta-tres pàgines del text, jo
en dic noranta”, expressa Ho-
mar. La resta de personatges,

protagonitzats per col·labora-
dors habituals d’Albertí com
ara Lourdes Barba i Lina Lam-
bert, ajuden a compondre
aquesta peça que Albertí acla-
reix que no és un monòleg.

Parlar d’un mateix
“¿Es podria representar una

obra com aquesta en un teatre
nacional si els protagonistes
fossin catalans?”, es pregun-
tava el director del Lliure, Àlex

Rigola. Sempre subtil i amic
dels jocs de paraules, Xavier
Albertí li va respondre para-
frasejant Brecht: “Si vols par-
lar de la teva ciutat, el millor
que pots fer és ambientar l’o-
bra a la Xina”. I és que Thomas
Bernhard va ser l’ovella negra
de la cultura austríaca de
postguerra, però molts dels
seus postulats continuen vi-
gents. “Bernhard és un dels
autors més grans que la dra-

matúrgia del segle XX
ens ha deixat com a
patrimoni”. Autor
d’una partitura “sal-
vatge, una reflexió
distorsionada, però
fascinant de l’ofici
d’actor i del paper de
la cultura”.

Sense pèls a la
llengua, amb cruel-
tat, radicalment en
contra d’ensucrar la
percepció de les co-
ses, l’autor de La plaça
dels Herois (que es va
poder veure al Teatre
Nacional) dibuixava
una societat austría-
ca decadent, oberta-
ment racista, amb
comportaments fei-
xistes. Amb tot, Bern-
hard s’estimava prou
el teatre. Deia que, si
fóssim sincers de de-
bò, hauríem d’accep-
tar que el teatre és un
absurd. Però també
que, si arribéssim a
un grau tan alt de
sinceritat, ja no ens

quedaria més opció que ma-
tar-nos. “És la irritació el que
compta, el teatre no és una
institució complaent”, recita
Homar a l’escenari. L’actor
s’apressa a dir que tot i que ha
suat tinta durant els assajos,
“l’obra és superclara, gens
enigmàtica”.
........................................................
‘L’home de teatre’
● Teatre Lliure
Del 31/03 al 01/05

Josep M. Pou recita
Melville al Romea

Redacció
BARCELONA

L
a veu de l’ac-
tor Josep
Maria Pou i
les paraules

de Herman Melville
són els únics ele-
ments que configu-
ren l’espectacle que
des d’avui i durant
cinc dies es pot
veure al Romea.

El muntatge, que Pou ja
havia representat al festival
Temporada Alta de Girona,
és una lectura dramatitzada
de Bartleby, l’escrivent, una de
les narracions més conegu-
des de l’autor de Moby Dick.

Josep Maria Pou, com a
protagonista d’aquesta lectu-
ra, està convençut que la pa-
raula recitada és l’essència del

teatre i que es pot arribar al
públic sense disposar d’un
gran muntatge. Així, el popu-
lar actor, que ha participat en
sèries com Estació d’enllaç i
pel·lícules com Mar adentro,
troba que “llegir en veu alta
proporciona a qui llegeix i a
qui escolta un plaer afegit”.

Bartleby, l’escrivent, escrita
per Melville el 1853, presenta
un advocat trasbalsat per un
dels seus empleats que es re-
sisteix a fer les tasques que li
són encarregades. Aquest
empleat és Bartleby, un es-
crivent condemnat a una fei-
na avorrida que no li pro-
porciona cap satisfacció per-
sonal. Així, Bartleby adopta
una peculiar resistència pas-
siva que aplicarà tant a la
feina com a la vida personal,
amb conseqüències desastro-
ses. El text, que segons Pou
“no pot ser més actual”, es
pot entendre com una metà-
fora sobre l’alienació, la pas-
sivitat i l’inconformisme de
la condició humana.

CRISTINA CALDERER

Boris Ruiz, guia del Dia del Teatre
➤ La Fundació Romea va celebrar ahir el Dia Mundial del Teatre organitzant visites guiades a càrrec
d’actors de la casa, com Boris Ruiz. Els visitants van accedir a parts del Romea que normalment no
estan obertes al públic i van poder veure fotografies històriques i vestuari d’antigues produccions, així
com sentir anècdotes de la professió. Finalment, es va llegir el manifest del Dia Mundial del Teatre.


