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Lluís Soler és un dels més 
venerats actors d’aquest país. 
Ha fet de tot, però aquest Max 
Estrella de Luces de Bohemia, el 
clàssic de Valle-Inclán, és 
d’aquests personatges que 
marquen. Almenys a ell. I per 
moltes raons. L’obra, dirigida per 
Oriol Broggi, torna a la Biblioteca 
de Catalunya.
 
¿No t’avorreix fer tantes 
funcions d’una mateixa obra?
Jo tinc El mètode Grönholm, que 
és el gran paradigma, de la qual 
he fet unes 932 funcions. En 
falten 68 per arribar a les 1.000, 
cosa que estaria bé fer-les... Però 
no avorreix. És una feina com una 
altra i pot haver-hi un diumenge a 
la tarda que faci calor i diguis: ara 

em quedaria a casa. 
Professionalment parlant, és tot 
al contrari.  
Has fet molts papers importants. 
Però aquest és especial, oi? 
Quan m’ho va proposar l’Oriol, 
automàticament et vénen al cap 
grans referents, de muntatges 
que has vist i, per tant, saps que 
tocaràs un personatge 
emblemàtic, amb un passat molt 
contundent. Demanes rumiar-
t’ho i ho tires endavant. Però 
quan t’hi poses com a actor, és 
molt sorprenent de veure com 
t’ajuda el personatge. És una 
obra tan ben escrita. I quedes 
una mica parat d’això, de la 
facilitat amb què t’hi acostes.
I és un tipus de personatge que 
no has sovintejat molt... Dels 
baixos fons, canalla i tràgic. 
Amb ell entens què vol dir 
l’esperpent. A la primera escena 
es presenta com algú que està a 
l’atur i demana a la família que se 

suïcidi amb ell, per acabar-ho tot. 
I ho deixa anar, com si res. És una 
obra que sembla no escrita avui, 
sinó demà. Fa un repàs 
d’Espanya que de tan actual 
sembla impossible.  
¿Com has actualitzat el 
personatge?
Vam decidir, d’entrada, fer-lo 
d’ara. Jo l’he vist com un aturat 
d’ara, amb interès per escriure. I 
res més. És tan actual el que dic 
que no em cal remetre’m a cent 
anys enrere.
¿Aquest Max Estrella és una 
mena d’Enric IV popular?
Enric IV pren la decisió de marxar i 
dir: ja us ho fareu. Se’n va a la 
casa de bojos. Max Estrella, quan 
surt l’última nit, sap que morirà. 
Valle-Inclán fa tota la primera 
escena amb aquesta idea al cap. 
Jo sóc gran, estic cec,  tinc sífilis, 
a casa no hi ha menjar... L’obra és 
menys teatral que Enric IV.
Però l’obra no és tan tràgica...
Esclar que no. Pensa que és un 
senyor que mor dient: “Buenas 
noches”. És un còctel de tragèdia 
i comèdia. Rius i plores.
La vostra és la primera producció 
professional que s’ha fet a 
Catalunya de l’obra...
Com que no tenim la tradició 
espanyola, no tenim tantes coses 
que ens condicionin. Si a un 
director castellà li dius que faràs 
Luces de Bohemia amb vuit 
actors –en surten 40–, li tremola 
el pols. A nosaltres, no. Podem 
ser més atrevits. –A. G. 
  
LUCES DE BOHEMIA
Biblioteca de Catalunya. Del 19 de 
setembre al 2 de desembre

Almeria Teatre 
(Sant Lluís, 64). T. 93 351 82 31. www.
almeriateatre.com.  

Invasió subtil i altres contes de 
Pere Calders. Dir: Víctor Alvaro. Amb 
Oriol Casals, Gemma Deusedas, Bealia 
Guerra, Tono Saló. De dc. a ds., 20 h. Dg., 
17 h. De 20 a 24,30 €.  

Una adaptació de l’obra de Pere 
Calders, un bon exemple per deixar-se 
conquerir, de manera subtil, pel fascinant 
món de Calders, un autèntic cronista de la 
veritat oculta, d’aquella que no és 
perceptible a tots els sentits, però que 
existeix. 

L’Editto Bulgaro de Joan Yago. Dir: 
Israel Solà. Amb Xavi Francès, Aitor 
Galisteo i Marc Rius. De dj. a ds., 22 h. 
Dg., 20 h. De 20 a 24,30 €. Fins  al 14 
d’octubre. 

El 2002, mentre és a Bulgària, 
l’aleshores primer ministre italià, Silvio 
Berlusconi, critica durament un 
humorista i dos periodistes de la televisió 
pública. Els seus programes són 
cancel·lats ràpidament: és l’anomenat 
‘Editto Bulgaro’. Dramaturgs i directors 
emergents posen en escena aquesta ficció 
teatrals centrada en el món del 
periodisme. 

Biblioteca de Catalunya 
(Hospital, 56). T. 93 270 23 00. www.bnc.
cat. 

Luces de Bohemia de Ramón 
María del Valle-Inclán. Dir: Oriol Borggi. 
Amb Lluís Soler, Xavier Boada, Màrcia 
Cisteró, Manel Dueso, Camilo García, 
Marissa Josea, Jordi Martínez i Jacob 
Torres. De dc. a ds., 20.30 h. Dg., 18.30 h. 
24 €. Fins el 2 de desembre.  

Vegeu entrevista a la pàg. 58. 

Cafè Teatre Llantiol 
(Riereta, 7). T. 93 329 90 09. www.llantiol.
com.  

Hablemos a calzón quitado de 
Guillermo Gentile. Amb Vicenç Gomis, 
Christian Talavera i Martin Serna. Dv., 
21 h. 10 €. 

Un pare més bo que un tros de pa, un 
ximple que és més llest que la gana, un 
revolucionari que parla de dignitat i de 
moral i un transvestit que roba als 
taxistes. Tot arrenca quan Martín, un 
jove llicenciat en filosofia, arriba a casa 
del seu progenitor. 

Cartellera
Si hi vols incloure una activitat:  

El criteri de Time Out per a la llista 
següent és completament independent.
La inclusió de la informació en els 
llistats és gratuïta però Time Out en farà 
la tria i els comentaris. 

Per fer-nos arribar més informació i 
actualitzar permanentment les dades: 
www.timeout.cat

Com s’ha d’utilitzar aquesta llista: 
Aquesta llista inclou, ordenades 
alfabèticament, les sales de teatre de 
Barcelona i la primera corona 
metropolitana amb la seva programació 
corresponent. La secció “Teatre” recull 
el teatre, el circ, l’òpera representada i 
altres propostes escèniques. A la llista 
s’utilitzen els següents símbols:

 Obra especialment recomanada
GRATIS Funció amb entrada lliure
NOU Estrena de la setmana
(!) Últims dies

Els preus de les entrades es poden veure 
afectats per la pujada de l’IVA. 

Lluís Soler és Max Estrella.

 La rèplica 
Lluís Soler

Teatre Akadèmia. Fins al 30 de 
setembre
 
Obrir un teatre amb una obra com 
aquesta – i la seva corresponent 
posada en escena– és tota una 
declaració d’intencions. I un 
encert, vist el resultat final. Un 
muntatge enèrgic, passional, amb 
deu actors entregats, i les ganes de 
transcendir i demostrar que 
encara ens queden moltes coses 
per descobrir... Llàstima que sigui 
una puta s’estrena al nostre país, 
així com el seu autor, John Ford, 
escriptor anglès del XVII, 

bandejat fins al XIX i amb una 
forta petja shakespeariana. La 
peça, de fet, podria veure’s com un 
compendi entre Hamlet i Romeu i 
Julieta, encara que aquí del que es 
tracta és de jutjar l’amor incestuós 
entre dos germans, Giovanni 
(Ramon Bonvehí) i Annabella 
(Queralt Casasayas), que miraran 
de sobreviure a la seva passió 
presumptament irracional.

 La construcció de l’obra que 
porta a terme Anna Estrada és de 
tall neoclàssic, amb moviment i 
música en directe. Més de dues 
hores de funció que passen gola 
avall sense que el cos pateixi, 
sobretot quan la directora entra en 

el tema i deixa enrere els artificis 
coreogràfics. 

Ritme inquietant, dosificació de 
la bogeria i un èmfasi reeixit en la 
figura d’Annabella, pol 
irrenunciable d’un muntatge que 
tradicionalment –almenys a 
Anglaterra– ha posat el focus en 
Giovanni. Casasayas assumeix el 
rol sense sobrepassar la ratlla de 
l’exageració. I tot flueix 
plàcidament fins a la tragèdia 
hamletiana. Un rialler Bergetto 
(Enric Cambray) descomprimeix 
la tensió escènica, clown brillant. I 
sortim del teatre amb ganes de 
més, fins i tot de veure el text sense 
versionar. –A.G.

Llàstima que sigui una puta


