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Una mirada 
catalana a 
Valle-Inclán 
3Lluís Homar torna a dirigir 14 anys 
després amb ‘Luces de bohemia’

OLGA PEREDA
 MADRID

D
emostrant una vegada més 
el poder català als escena-
ris de Madrid, avui arriba 
al teatre María Guerrero Lu-

ces de bohemia, la gran obra teatral de 
Valle-Inclán, amb la direcció de Llu-
ís Homar. Des que va dirigir Hamlet 
fa 14 anys, el fundador del Lliure no 
havia estat al capdavant d’un mun-
tatge. Ho torna a fer amb «angoixa, 
por al buit i ansietat». Però, sobretot, 
amb «plaer».
 Homar ha tornat amb la com-
panyia d’un altre home rellevant 
de l’escena catalana: Xavier Alber-
tí, responsable de la dramatúrgia i 
composició musical. La llista cata-
lana de la fitxa artística inclou Lluc 
Castells (escenografia), Albert Faura 
(il·luminació) i Roc Mateu (so).

 No arriba la connexió a un repar-
timent que encapçala Gonzalo de 
Castro com a Max Estrella. El valen-
cià Enric Benavent és Don Latino de 
Hispalis. José Ángel Egido és Zara-
tustra, i Miguel Rellán, Don Filiber-
to. L’obra, que no té tancat cap bolo 
a l’acabar la temporada a Madrid, es-
tarà fins al 25 de març al María Guer-
rero, segons explica Ernesto Caba-
llero, nou responsable del Centro 
Dramático Nacional.
 En escena es veurà el text íntegre 
de Valle-Inclán, el renovador del te-
atre espanyol més important del se-
gle XX i un autor que va voler reflec-
tir una societat convulsa. «No hem 
intentat donar sentit a la paraula 
esperpent. Ens ha sortit sol», afirma 
Albertí. Segons els responsables de 
l’obra, el públic arribarà a una con-
clusió radical. «Valle-Inclán és un 

ESTRENA AL MARÍA GUERRERO DE MADRID

còmplice per rearmar-nos ideològi-
cament i convèncer-nos que s’ha de 
sortir als carrers a demanar coses».

MUSCULATURA IDEOLÒGICA / Gonzalo 
de Castro, que confessa que no és fà-
cil «viure, menjar o estimar» amb 
l’enorme barba d’Estrella, assegura 
que és impossible no tenir vertigen 
com a actor davant el repte. Un rep-
te que, al mateix temps, aplaudeix. 
«No abunden les ocasions de fer tex-
tos de tanta envergadura». Text, se-
gons Homar, «de musculatura ide-
ològica de primer nivell». Una cosa 

que corrobora Miguel Rellán: «Per 
alguna cosa és un clàssic, ¿no? Per-
què mai acaba de dir tot el que han 
de dir».
 «La paraula clau d’aquesta obra 
és mancomunada. Després de més de 
dos anys de treball, hem arribat aquí 
mancomunadament. Ho hem cuidat 
tot. Des del càsting fins a l’últim de-
tall, inclosa una atmosfera sense te-
nebrisme i el color de la pell dels per-
sonatges. El nostre objectiu és que el 
públic, inclòs l’adolescent, digui: qui-
na meravella d’obra, que gran que és 
Valle-Inclán», conclou Homar. H

33 Rellán, Albertí, Egido, Homar, De Castro i Benavent, dimecres a fora del María Guerrero de Madrid.

AGUSTÍN CATALÁN

Xavier Albertí firma la 
música i dramatúrgia 
en un muntatge amb 
Albert Faura (llum) i Lluc 
Castells (escenografia)

Els monstres interiors
3‘Tornem després de la publicitat’ reflexiona sobre la violència 

J. C. S.
BARCELONA

Carles Mallol és un jove dramaturg 
(Figueres, 1981) a qui s’hauria de de-
finir com un escriptor compulsiu. 
Ha estrenat textos a la Beckett, el 
Versus, el Tantarantana i la Sala Ta-
llers del TNC. I dirigeix una compa-
nyia, La Soga, que ja va pel seu cin-
què espectacle. El que presenta fins 
al 19 de febrer a la Beckett amb un tí-
tol tan cridaner com Tornem després 
de la publicitat.
 Sota aquest ganxo s’hi amaga un 
text que es mou en un camp de mi-
nes: reflexionar sobre la violència. 
Per a això, Mallol va renunciar a diri-
gir la seva obra, com altres vegades, i 
l’hi va passar a Marc Angelet. «Volia 
donar un aire més potent al projecte, 
amb un text amb més contingut», ex-
plica. Aquest contingut arriba amb 
un personatge, anomenat Àlex, que 
un dia escriu una carta a un diari rei-
vindicant l’ús de la violència. «A par-
tir d’aquest moment, el món canvia 
al seu voltant. Tot el que fem té con-
seqüències», sosté l’autor.

 Mallol no vol, lògicament, fer apo-
logia de la violència, com el seu per-
sonatge. «Però ens contenim molt. 
Podem ser violents per arreglar les 
coses. A l’obra hi ha personatges que 
semblen normals i es converteixen 
en monstres. He recuperat la meva 
foscor interior».
 L’acció, dividida en 30 escenes, 
se succeeix en l’espai d’un plató per 

on es mouen els cinc intèrprets. No 
hi falta, d’aquesta manera, una crí-
tica als realitys que inunden la tele. 
«El públic transitarà per la ironia, 
la tragèdia i elements provocadors», 
apunta, per la seva part, Marc An-
gelet, que dirigeix Elies Barberà, 
Marta Corral, Marta Montiel, Albert 
Puigdueta i Elisabet Vallès, els socis 
de Mallol a La Soga. H

COMÈDIA FOSCA DE CARLES MALLOL A LA BECKETT

33 Marta Montiel i Elisabet Vallès, en una escena de l’obra.
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