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Hi havia una vegada dos
músics que assajaven per
a una gira al Japó a la míti-
ca sala de Schlern, un po-
blet idíl·lic dels Alps ita-
lians. Fa vint anys que
comparteixen banqueta:
són dos pianistes que in-
terpreten les peces a qua-
tre mans. En el procés
d’assaig, salten les espur-
nes de dos talents artístics
que pateixen la dependèn-
cia, l’un de l’altre. La ban-
queta es representa des de
dimarts i fins al 31 de juliol

al Teatre Poliorama. L’es-
trena oficial és el 2 de ju-
liol, quan ja s’haurà cele-
brat la inauguració del
Festival Grec, sigui amb la
festa popular del 30 de
juny a l’avinguda Maria
Cristina o bé als jardins del
Grec de l’1 de juliol.

A l’escena, una ban-
queta, al prosceni. El pia-
no se situaria a les prime-
res fileres de la platea. No
hi és. Això ja delata que la
peça no té res de recital.
L’única peça que sona són
les Danses húngares i
també es percep la pre-
sència de l’esperit de Ros-

tpòvitx, que també va tre-
ballar a Schlern.

Ricard Borràs és un
gran defensor de la drama-
túrgia veïna francesa. Per-
què sap conciliar l’humor
més popular amb ele-
ments que fan que el pú-
blic se senti intel·ligent. Ja
va impulsar Variacions
enigmàtiques, d’Éric-Em-
manuel Schmitt. Ara de-
fensa el treball de Gérald
Sibleyras, un autor que,
com Yasmina Reza o
Schmitt, gaudeixen de
l’èxit en la dramatúrgia in-
ternacional. A Catalunya,
és encara un desconegut.

L’actor i productor, que ha
aconseguit portar la peça a
escena gràcies a la impli-
cació de petits empresaris
que hi han col·laborat, per-
segueix la utopia de con-
vertir-se un pont eficaç en-
tre la dramatúrgia france-

sa a Catalunya i la catala-
na a França. De fet, va es-
tar a punt de debutar com
a actor a París, que només
li va impedir el rodatge
d’una sèrie de televisió.

Paco Mir dirigeix el
duet d’actors. És una peça

amb gags, amb uns perso-
natges propers al clown
però que deixen el somriu-
re gelat en algunes de les
rèpliques, insinua. La ban-
queta esdevé un tercer
personatge en aquest con-
flicte musical. ■

Dimarts arrenquen al Poliorama les
funcions de la comèdia intel·ligent ‘La
banqueta’, el primer títol del Grec 2013
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Els actors Pep Ferrer i Ricard Borràs, ahir al Conservatori del Liceu ■ PERE FRANCESCH / ACN

El director de teatre con-
temporani estatal Miguel
Narros va morir a Madrid
als 84 anys per una atura-
da cardíaca ahir al matí.
Feia pocs dies que havia
estrenat el muntatge La
dama duende a Alcalá de
Henares. El productor es-
cènic Celestino Aranda,
casat amb el també actor i
figurinista, va explicar
que la capella ardent és al
Teatro Español, un teatre

municipal que va dirigir
del 1966 al 1970 i del 1984
al 1988. Narros també va
tenir vinculació amb Bar-
celona. El 1954 va debutar
d’actor amb el Petit Teatre
de Barcelona amb un text
de William Faulkner. Més
endavant va treballar con-
juntament amb escenò-
grafs com ara Fabià Puig-
server (1938-1991). El
seu debut de director va
ser, cinc anys més tard,
amb el Teatro Español
Universitario. Amb poc
més de 30 anys va rebre el
Premio Nacional de Tea-
tro per Proceso a la som-
bra de un burro.

Moltes van ser les mos-
tres de condol per la des-

aparició d’un home clau
del teatre espanyol, se-
gons l’havien definit feia
pocs mesos al Centro Dra-
mático Nacional. Elena Pi-
menta, directora de la
Compañía Nacional de
Teatro Clásico, advertia
ahir que tenien previst
presentar La dama duen-
de de Calderón estrenada
aquests dies al renovat
Teatro de la Comedia, que
està previst inaugurar-lo
el 2014. Per Pimenta, Nar-
ros va ser un “mestre ge-
nerós”. En aquest sentit,
l’actor Carlos Hipólito va
reconèixer: “Sense Narros
no seria l’actor que sóc.”
El controvertit ministre
de Cultura, José Ignacio

Wert, va lamentar la mort
del mestre de la direcció,
“que va treure punta al
treball dels actors i dels
equips tècnics per oferir
sempre posades en escena
rodones”. També Antonio
Gala va voler pronunciar-
se sobre una persona “ho-

nesta, afectuosa i molt hu-
mana” que precisament
va dirigir-li dues de les se-
ves obres: Los bellos dur-
mientes i La truhana.

Nascut a Madrid el 7 de
novembre del 1928, Nar-
ros va estudiar al Reial
Conservatori de Música i

Declamació de Madrid, i,
amb 23 anys, es va traslla-
dar a París, on va treba-
llar amb el director del
Teatre Nacional Popular
Jean Vilar, i es va relacio-
nar amb els actors Gérard
Philipe, María Casessis i
Jeanne Moreau. ■
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El director mor a
l’edat de 84 anys,
tot just estrenada
‘La dama duende’

Mor el director de
teatre Miguel Narros

Miguel Narros, en una imatge d’arxiu, al Lope de Vega de Sevilla ■ RAÚL CARO / EFE


