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CRÍTICA // TEATRE

'SUEÑOS DE UN SEDUCTOR', patinada de Fele Martínez 

Una funció superficial que decep al bandejar la intel.ligència de Woody Allen

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

DIRECTOR: David Ottone
PROTAGONISTA: Fele Martínez
TEATRE: Novedades
ESTRENA: 3 de març

Hi havia expectació per veure el debut a Barcelona com a actor teatral de Fele Martínez, un dels
protagonistes del nou film de Pedro Almodóvar, La mala educación. Expectatives més aviat
defraudades. Sueños de un seductor, de Woody Allen, és el títol de la pel.lícula basada en la seva obra
teatral Play it again, Sam!, que a Barcelona es va estrenar com a Torna-la a tocar, Sam!, i es va
representar el 1987 i 1996, en dos muntatges de Ricard Reguant que tenien molta més consistència de
la que ara firma David Ottone amb el títol del film.
Al Novedades es busca descaradament el riure fàcil, al preu que sigui. I en aquesta operació es van
perdent pel camí la ironia, la subtilitat i l'amargura que va apuntar Allen en la seva obra. La història se
centra en l'aventura personal d'Alan Fix (Fele Martínez), un cinèfil despistat, que ha estat abandonat per
la dona, i que busca lligar com sigui. Una obra de joventut del seu autor en què apareixen moltes de les
obsessions que després desenvoluparia en el seu cine més madur.
En el muntatge de Sueños de un seductor gairebé tot està dibuixat de forma matussera i els tocs
surrealistes de l'original estan substituïts per gags que es recolzen en elements tòpics i fàcils per
arrencar el riure. Així i tot, la funció passa una mica de puntetes. S'ha de dir que el personatge de
Humphrey Bogart (una joia dins de l'obra) té en la funció del Novedades una versió (Juan José
Arteche) lamentable, un autèntic atemptat artístic. Sens dubte, el personatge central de l'obra és l'únic
que aquí s'aguanta, encara que tampoc se li tregui gaire partit.
Fele Martínez té alguns bons moments i una distància a la curta que funciona, però cau en la trampa
d'un muntatge gens rigorós, fàcil, que provoca algunes rialles aïllades però que fuig de tot el que es pot
esperar de la personalitat creativa de Woody Allen. Mar Bordallo, Paco Churruca, Vicente Colomer,
Belén González i Raquel Gribler es mouen amb certa correcció per l'escenari, però aporten poc a un
espectacle superficial. Sincerament: un n'esperava bastant més d'aquesta aventura teatral de Fele
Martínez.

Mar Bordallo i Fele Martínez, en la presentació de l'obra. Foto: SERGIO LAINZ
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