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Passejada 
per la Lisboa 
de Pessoa
3El públic es mourà per La Seca 
com un turista que ‘visita’ l’autor

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

P
ocs autors com el portu-
guès Fernando Pessoa 
(1888-1935) han tingut 
una vida literària tan ciclò-

pia. Ell sol va decidir emprendre la 
modernització de la literatura por-
tuguesa del seu temps, i abraçant 
tots els gèneres. En vida no va veure 
publicat ni un dels textos, en vers i 
prosa, que va firmar gairebé sempre 
amb identitat aliena. Va arribar a te-
nir fins a 77 heterònims, alguns es-
trangers i altres amb nom de dona. 
Un dels llibres que va escriure, en an-
glès i durant la seva joventut a Sud-
àfrica, va ser Lisboa, o que o turista deve 
ver, una guia dels seus llocs preferits 
de la capital portuguesa.

 Joan Fullana i la companyia ma-
llorquina Corcada Teatre s’han ins-
pirat en aquest llibre per abordar 
l’univers gairebé inabastable de Pes-
soa en un muntatge que s’estrena 
avui a La Seca-Espai Brossa. «La dra-
matúrgia no és una guia convenci-
onal i aprofita la idea d’acostar l’es-
pectador/turista a la ciutat que és el 
mateix Pessoa, als seus carrers», afir-
ma el director mallorquí.

RECORREGUT / El concepte de recor-
regut forma part de la posada en es-
cena de Pessoa, o que o turista deve ver. 
El públic, 80 espectadors com a mà-
xim, serà convidat a fer una passeja-
da (literal) per una sèrie d’escenes i 
postals d’una fragmentada ciutat 
que remetrà a l’autor. Fullana no 
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posa etiquetes a l’espectacle, que es 
pot veure com una instal·lació, com 
un concert («la música és el motor 
de l’obra», diu), i també té dansa. Un 
conjunt, en definitiva, de sensaci-
ons, paraules i imatges per a una 
«desconstrucció» de Lisboa/Pessoa 
com la que experimenta i la que  
s’emporta qualsevol turista d’una 
ciutat que visita.
 «Pessoa és tan enorme que només 
hem recollit una petitíssima part de 
la seva creació, la que més ens crida 

l’atenció», adverteix Fullana. Un au-
tor, a més, que no dubtava a entrar 
en contradicció amb ell mateix a tra-
vés d’aquests heterònims amb què 
desplegava una «aventura hercúlia», 
recorda el director i dramaturg de 
l’espectacle.
 El mateix Fullana posarà la músi-
ca en directe, amb Gori Matas, en un 
recorregut que fuig d’un argument 
convencional. Com no ho era el ma-
teix Pessoa ni ho és una ciutat com 
Lisboa. H

33 Una escena de ‘Lisboa, o que o turista deve ver’.

DENISE KOIRACH

coMIat

El cantant de 
Mägo de Oz 
deixa el grup
El cantant de Mägo de Oz, José An-
drea, deixarà el grup per motius 
de salut. Andrea, que va anul·lar 
els seus últims concerts a Madrid, 
Barcelona i Bilbao per problemes 
de veu, s’acomiadarà dels seus 
fans en una gira per l’Amèrica Lla-
tina i Espanya fins a finals d’any. 
«Només vull que sapigueu que fa 
temps que sento que tot és un ci-
cle que comença i acaba i torna a 
començar...», ha escrit el cantant 
a la web del grup.

FILM poLÈMIc

González 
Macho ataca el
Capitán Trueno
Els productors de Capitán Trueno y 
el Santo Grial van exigir ahir al pre-
sident de l’Acadèmia de Cine, En-
rique González Macho, que recti-
fiqui «immediatament» les seves 
crítiques a la pel·lícula. En una en-
trevista amb el diari digital Hoy.es, 
González Macho va afirmar que 
el públic esperava de la pel·lícula 
«una cosa molt forta», però «es va 
olorar que era una llauna».


