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Lluís Homar i Eduard Fer-
nández recuperen, en ver-
sió teatral, la novel·la de
Kathrine Kressmann Tay-
lor que advertia dels pe-
rills del nazisme abans de
començar la Segona Guer-
ra Mundial. Es tracta d’u-
na peça íntima, constru-
ïda a partir de la corres-
pondència entre dos
amics i socis que decidei-
xen cartejar-se com si fos-
sin germans quan un d’ells
decideix tornar amb la fa-
mília a la seva Alemanya
natal, mentre que l’altre
continua als Estats Units.
El jueu nord-americà li de-
manarà que ajudi la seva
germana actriu, que tam-
bé ha volgut fer fortuna a
Berlín i està en perill de de-

portació als camps de con-
centració. Avui comencen
les funcions. L’estrena se-
rà dimarts.

Homar, que torna al
teatre cinc anys després
de l’última funció, admet
la incomoditat de repre-

sentar un personatge que
congenia amb les idees de
Hitler fins al punt que, al
seu quart fill, nascut a
l’Alemanya nacionalsocia-
lista, el batejarà amb el
nom d’Adolf, per escàndol
del seu col·lega. Per Ho-
mar, però, forçosament la
majoria d’alemanys devi-
en justificar la intransi-
gència nazi durant aquells
anys d’una manera sem-
blant a la d’aquest sensible
galerista d’art.

Aquest mateix text ja es
va poder viure amb les
veus de Jordi Bosch i Ra-
mon Madaula en una co-
producció del CAER del
2005 (que faria tempora-
da al Teatre Borràs el
2006). Ara engega l’any a
la Villarroel, que ha canvi-
at de direcció artística. Ca-
rol López havia previst la

comèdia Supervivents
(una comèdia que s’havia
d’escriure a vuit mans i era
una seqüela de L’any que
ve serà millor) per aques-
tes dates. Per raons de
producció, la comèdia es

va arraconar. En vista d’a-
quest buit, el nou director,
Borja Sitjà, va encarregar
la producció. Per l’exdirec-
tor del Grec, Adreça des-
coneguda marca la volun-
tat del que vol a la sala: pro-

postes que s’associïn a un
equip d’actors i directors.
El president de Focus, Da-
niel Martínez, advoca per-
què la Villarroel sigui l’es-
pai de l’autoria catalana i
els contemporanis. ■
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Lluís Homar i Eduard Fernández
recuperen el duel escènic de la novel·la
‘Adreça desconeguda’ a la Villarroel
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Homar torna al
teatre, cinc anys
després, fent
d’un galerista
que congenia
amb el nazisme

La directora Magda Puyo
delata que és en el silenci,
en la pausa d’un viatger,
que se li revela un personat-
ge que l’ajudarà a navegar
per les cavernes interiors,
on descobrirà el seu mons-
tre. Cosmètica de l’enemic
parteix de la novel·la homò-
nima d’Amélie Nothomb.
Ara, Xavier Ripoll és el viat-
ger i Lluís Soler és aquella
presència inquietant que li
revelarà la part fosca. S’es-
trena avui a la sala Munta-
ner i es podrà veure fins al
24 de febrer.

Nothomb juga amb una
literatura que arrenca
amb imatges que, de tan
ridícules, són divertida-
ment còmiques. La ironia
es va enfosquint des que
hi ha un gir sorprenent
que trasllada el lector a un
túnel en el qual “el text ja
és cruel”, comenta Pablo
Ley, que ha fet l’adaptació
del text. Nothomb, com
Goethe, considera que tot
ésser humà és capaç de
totes les atrocitats. Si So-
ler és el que es defensa a
través del discurs, Ripoll
aboca l’emoció: es revela
per un interior que rebut-
ja, no el vol sentir com a
propi. 

Lluís Soler admet la di-
ficultat de comprendre
les raons de cada perso-
natge teatral, “els acabes

entenent en la darrera
funció”. Advoca per un
teatre viu que es va trans-
formant, sessió a sessió.

Públic a quatre bandes
Com ja es va fer recent-
ment amb La indiferen-
cia de los Armadillos a la
Muntaner, l’acció es tras-
llada al centre del pati de
butaques en un espai tan-
cat de tres per quatre me-
tres que permet una pro-
ximitat indispensable per
rebre l’impacte d’un text
amb un llenguatge més
elevat que el quotidià.

És una coproducció
del Centre d’Arts Escèni-
ques de Reus, que també
el programarà a l’escena-
ri del Fortuny amb els es-
pectadors envoltant els
actors. ■
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Pablo Ley adapta la
novel·la ‘Cosmètica
de l’enemic’,
d’Amélie Nothomb

El monstre interior es revela a escena

Una imatge promocional d’aquesta peça intrigant que s’estrena a la Muntaner ■ D. RUANO


