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Bea Segura protagonitza l’obra
amb Jordi Bosch. ROS RIBAS

TEATRE

Una ‘Lolita’
en una nit
de dolor

‘Blackbird’
TEATRE LLIURE
16 de gener

JUAN CARLOS OLIVARES

Nit d’emocions extremes
al Lliure de Gràcia.
L’acumulació de dolor
impedeix observar amb
ulls massa crítics l’es-

trena de Blackbird de David Har-
rower, un text que ja juga dur amb
el patiment. Després de l’impacte
per la mort d’Anna Lizaran i quatre
dies després de Gonzalo Canedo,
company de Lluís Pasqual, ahir no
era nit per avaluar el treball actoral
de Jordi Bosch i Bea Segura. Massa
intensitat en l’aire, en les circums-
tàncies, en el text, en els personat-
ges. Van sortir al tètric soterrani –un
decorat més útil per a una història de
suspens que per a un combat de vi-
des trencades– amb la determinació
accelerada de superar una prova.

Electricitat a l’escenari i dens si-
lenci a la sala per a una obra que es
podria considerar una revisitació de
la Lolita de Nabokov. Blackbird si-
tua el retrobament en un moment
més llunyà, als quinze anys de la se-
paració entre l’adult i l’adolescent, i
canvia el rol del perseguit i el per-
seguidor. Aquí és la dona la que bus-
ca l’home. Un canvi significatiu.
Amb l’ajuda del temps, la moral i la
culpa ja no són el que eren. Nabokov
narra les memòries d’una obsessió
sexual; Harrower insinua una ven-
jança per desvetllar una passió no
superada. No és res més que el dra-
ma de l’abandó, de no poder oblidar
mentre creus que l’altre sí que ha
trobat l’alliberament de l’oblit.

Una proposta interessant que
potser en el muntatge dirigit per
Pasqual està massa condicionada
per elements d’intriga, propers al
Mamet d’Oleanna. La saludable dis-
tància moral de Harrower –lluny de
clixés ètics– perd força per la persis-
tent sensació d’una latent amenaça.
Cert, tots hi tenen alguna cosa a per-
dre, però això no és l’important.
L’important és la possible catarsi
d’una història d’amor.e

Crítica

OBITUARI

Mor Fernando Guillén, veu d’or
del cinema i el teatre espanyols

La mort de Fernando Guillén deixa
orfe el cinema d’un dels seus ac-
tors més admirats. Galant de veu
seductora, modernitzador del tea-
tre espanyol, Almodóvar va revifar
la seva carrera durant els anys 80.

blatge –ell és el narrador de la ver-
sió castellana d’Amélie–. L’acadè-
mia espanyola el va premiar amb
elGoyael1991pelseupaperalDon
Juan en los infiernos, però també
va estar nominat per La noche os-
cura i Otros días vendrán, d’Edu-
ard Cortés. El 2007 es va retirar
dels escenaris al Teatro Español
de Madrid ambEl vals del adiós, de
Louis Aragon, però no va deixar de
treballar fins a l’últim moment. El
seu comiat del cinema ha sigut el
curt de la jove Celia Rico Clavelli-
no Luisa no está en casa, nominat
al millor curtmetratge dels prò-
xims Premis Gaudí.e

XAVI SERRA

BARCELONA. A Mujeres al borde de
un ataque de nervios era la veu que
doblava Sterling Hayden a Johnny
Guitar, el western més romàntic de
Nicholas Ray. En aquest film de Pe-
dro Almodóvar, el que li va donar
més fama, Fernando Guillén hi in-
terpretava un actor de doblatge més
aviat canalla que tornava boges les
dones. L’actor, nascut a Barcelona,
ahir va morir als 80 anys després
d’una llarga malaltia.

Foguejat en el teatre universita-
ri mentre estudia dret, Guillén can-
via a principis dels 50 els tribunals
pels escenaris i comença una carre-
ra teatral marcada per la serietat i el
compromís amb la renovació del te-
atre espanyol. Quan el 1969 forma
companyia pròpia amb Gemma
Cuervo, llavors la seva dona, contri-
bueix a l’obertura cultural del règim
representant autors com Albert Ca-
mus –El malentès va ser la primera
obra del Nobel francès que va tren-
car la censura espanyola–, Edward
Albee i Jean-Paul Sartre. Un dels
seus grans èxits va ser l’Equus de
Peter Shaffer, que va representar
durant tres temporades.

A punt d’un atac de nervis
La televisió, primer gràcies al mític
programa Estudio 1 i després en sè-
ries comLasagadelosRiusi Lilí,elva
convertir en un actor popular entre
el públic. A mitjans dels 80, quan la
sevaestrelladeclinava,Almodóvares
va creuar en el seu camí i va fer revi-
far la seva carrera amb títols com La
ley del deseo i sobretot Mujeres al bor-
de de un ataque de nervios. Treballa-
dor incansable, va participar en més
d’uncentenardetítolsdecinemaite-
levisió, i fins i tot com a actor de do-

L’actor Fernando Guillén, referent del cinema i el teatre espanyols, durant una roda
de premsa a Valladolid el 2008. RICARDO SUÁREZ / EFE

Renovador de l’escena teatral, va triomfar al cinema de la mà d’Almodóvar

Raons per viure
i fer cinema

“Tres, dos, un… tanco els
ulls i penso en cinc ra-
ons per les quals val la

pena viure…”. Així comença
Otros días vendrán, la meva se-
gona pel·lícula. Em va donar
l’oportunitat i el privilegi de
treballar amb un actor irrepeti-
ble: Fernando Guillén. Ell va
afegir a la meva llista de raons
per les quals val la pena fer ci-
nema una de molt important:
l’oportunitat d’aprendre de la
generositat dels altres, de co-
nèixer persones que deixen una
empremta inesborrable en les
nostres vides. S’ha apagat una
de les mirades més intenses,
més netes, amb més veritat que
he tingut oportunitat d’enqua-
drar amb una càmera. Savi, ele-
gant, passional, amb una inqui-
etud gairebé infantil i alhora
d’una riquesa intel·lectual i hu-
mana que el convertien en un
veritable mestre. Fer cinema a
partir d’ara serà una feina una
mica més trista i solitària.

EL BITLLET

EDUARD CORTÉS
CINEASTA

Pedro Almodóvar
CINEASTA

“Lleial, implicat, amb gran sentit de l’humor,
entusiasta i modern. Per a mi el Fernando
era com de la família. El cinema espanyol
està de dol per la seva pèrdua”

Álex de la Iglesia
CINEASTA

“Extraordinari. Increïble actor.
Gran amic. Sempre cordial,
mai afectat. Em sento fatal.
Quina angoixa”

La professió plora un actor “entusiasta i modern”

Gonzalo Suárez
CINEASTA I ESCRIPTOR

“Eraunactorquedominavaelllenguatge,un
intèrpretformidableperalsmeusendimoniats
diàlegs.Teniaunagranveuiunagrandicció.
Veniad’unaherènciateatralmoltbona”

Enrique González Macho
PRESIDENT DE L’ACADÈMIA DEL CINE ESPANYOL

“El Fernando era una persona
molt estimada i respectada per
la professió. A veure si s’acaba
la mala ratxa que portem”

Oberturista
Guillén va
estrenar la
primera obra
de Camus,
que va trencar
la censura


