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EDUARD MOLNER

A Luces de Bohemia tot és exces-
siu.Un viatge nocturn en formade
cercle que comença i acaba amb la
mort com a oferiment, com a con-
clusió. Un home que proposa a la
dona i a la filla un suïcidi col·lectiu
en la primera escena acabarà, dot-
ze escenes després, mort de fred a
la polleguera de la porta de casa.
Entre la proposta demort i lamort
del personatge, un itinerari a la nit
del Madrid de començaments del
segleXX.Un trajecte físic, però so-
bretot, metafòric. Max Estrella,
“andaluz hiperbólico, poeta de
odas y madrigales”, envellit i po-
bre, peregrina acompanyat del seu
àlter ego, Latino de Hispalis, pel
Madrid decadent d’una Restaura-
ció en fase terminal. De lluny se
senten carreres, crits, exclamaci-
ons, càrregues repressores; de
propes veuen llibreries de vells, ta-
vernes, espaisde sexe i cafès; bohè-
mia submergida en un núvol alco-
hòlic que il·lumina les xacres d’un
país en descomposició.
El barroc, i després Goya, aju-

den a entendre Ramón del Valle-
Inclán (Vilanova de Arousa, 1866-
Pontevedra, 1936). Els éssers de-
formes pels carrers, la misèria, la
violència. Valle va acabar coinci-
dint amb l’expressionisme centre-
europeu, tot i que va seguir una
evolució personal i arrelada en el
referent espanyol. Luces de Bo-
hemia (1920) i Divinas palabras
(1920) són la frontera entre el pri-

mer Valle, emmarcat en el mo-
dernisme esteticista, i el segon,
creador de l’esperpent. L’excés
buscat.
L’esperpent és la deformació in-

tencionadaquenonomés esmani-
festa amb personatges extrems,
en situacions extremes, sinó que
també ho fa a través de l’artifici
del llenguatge. Personatges, situa-
cions i llenguatge que tenen el
puntdepartida en el sainet i la sar-
suela, en la tragèdia grotesca pro-
pera al guinyol o a l’astracanada.
Valle ho eleva i ho converteix tot
en una proposta d’avantguarda,
en una forma d’art compromesa
amb el seu temps i al mateix
temps profundament espanyola.

La queixa del 98 (Espanya fa mal)
es transforma en un punyal impe-
ratiu (Espanya, canvia!).
La dona de Max (Marissa Josa

en aquesta versió) li recomana no
sortir al carrer. Les dones, sempre
més relacionades amb la terra, in-
tueixen la vida i la mort. Però
Max no li fa cas. L’actor Lluís So-
ler omple de solemnitat Máximo
Estrella, un personatge esperpèn-
tic, però no ridícul. És el príncep
d’un món esquinçat, la frontissa
més estilitzada entre la vulgaritat
–“dobla la capa y ahueca”, li etzi-

ba al noi de la taverna–, i l’excel·-
lència –saluda el llibreterZaratus-
tra amb un calderonià “Mal Polo-
nia recibe a un estranjero”. Soler
il·lustra la decrepitud física del
personatge, però també la força
d’un derrotat, amarat d’una con-
vicció gairebé tel·lúrica que ali-
menta un “de aquí no me mue-
ven”, sense mitges tintes: Max es
precipita a la desaparició amb els
seus trets íntegres.
Oriol Broggi, director de la ver-

sió que ara s’estrena, és conscient
que té entremans un vaixell enor-
me i molt poc temps per esbrinar
els ressorts que cal conèixer per
governar-lo. Luces de Bohèmia és
unade les pecesmés riques i com-

plexes del teatre espanyol de tot
el segle XX. En el moment d’es-
criure això és massa aviat per jut-
jar la proposta. Broggi té con-
fiança en el text nu. Sigui quin si-
gui el valor de la seva intervenció,
sempre es podrà escoltar un text
meravellós, creu. Fins i tot fa dir
als personatges les acotacions en
veu alta, el text que es va escriure
només per al lector, perquè pu-
guem assaborir el llenguatge pre-
ciós i precís de Valle-Inclán (hi
guanya el lector, no l’espectador):
“Hora crepuscular. Un guardillón

con ventano angosto, lleno de sol
(...) Conversación lánguida de un
hombre ciego y una mujer perlir-
rubia, triste y fatigada (...)”. L’ac-
torCamiloGarcía, que després se-
rà el llibreterZaratustra, ens intro-
dueix la primera escena.
Viatge metafòric, dèiem. Max

veu els jardins de la Moncloa i ai-
xò el transporta a París, paradís
d’altres èpoques, espai de progrés,
llibertat i cultura. De laMoncloa a
París. La Moncloa no és aquí el
lloc de record ignominiós on es va
fusilar els nacionalistes espanyols
aixecats contra el francès. Valle-
Inclán arremet contra una mane-
ra d’entendre Espanya, contra la
ignorància, la corrupció, contra
tot allò maltís; és un denunciador,
“este pueblo transforma todos los
grandes conceptos en un cuento
de beatas costureras”, dirà el seu
Max.
Jugar. Apostar. Confiar en la

sort. Max Estrella empenyora la
capa (i així es desempara fatal-
ment contra el fred) per comprar
un dècim. Hi ha res més madri-
leny?Mésmetàfora.Al calabós co-
neix un català. Hi veu el futur. No
és un empresari o un botiguer, és
un obrer revoltat contra la injustí-
cia d’haver demarxar amatarmo-
ros per defensar els interessos de
quatre rics. Vallemira des del cen-
treunaperifèria que enténavança-
da, europea, on éspossible comen-
çar un canvi que tragini tot l’estat.
Luces de Bohèmia és un retrat co-
ral d’Espanya, expressament de-
format per parlar de realitats que,
altrament, seria impossible que es
tractessin.
Per això Max s’autoproclama

poble: “Yo había nacido para ser
tribuno de la plebe”. No som,
doncs, davant un drama indivi-
dual decadent, sinó davant una
tragèdia col·lectiva, nacional.Max
no és un heroi, una glòria nacio-
nal, el Victor Hugo d’Espanya,
queproclamaLatino, sinó l’encar-
nació del poble, desorientat, man-
drós, indolent, altisonant, corrup-
te, a estones genial també; “soy un
canalla”, declara quan accepta de
l’amic ministre el sou per no fer
res. És capaç d’un lideratge lúdic,
embriagador, però no polític,
transformador, per això quan la
festa s’acaba es queda sol. Sempre
ha estat sol, i morirà sol, malgrat
el grup bullangós que sempre
l’acompanya.
La companyia La Perla conti-

nua la programació de clàssics.
Oriol Broggi, el director, comenta
que ha apostat per Luces de Bohe-
miaperquè ésun títol que arrosse-
ga públic per si mateix. A més va
pensar que cap companyia catala-
na no l’haviamuntatmai aquí, des
de zero. Li agrada la ideade parlar
d’Espanya d’una manera crítica, a
partir d’un dels grans exemples
de la seva cultura. Sembla que
l’aventura tindrà continuïtat, la
crisi bufa a favor de retardar
obres i donar més temps al teatre
a la Biblioteca de Catalunya. |

En el muntatge de Broggi se senten fins i tot
les acotacions al text perquè puguem assaborir
el llenguatge preciós i precís de Valle-Inclán

TeatreUnacompanyia catalana, LaPerla, quedirigeixOriolBroggi, posa en
escenaunade les obres emblemàtiquesde la dramatúrgia espanyola del segleXX
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