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DIVENDRES
6 DE MAIG DEL 2005Divendres AA Teatre18 el Periódico

GLAMUR CONTRA REALITAT
DRAMA ESCENIFICACIÓ D’UN CLÀSSIC DEL SEGLE XX

Manel Dueso dirigeix al Romea la versió teatral d’‘El beso de la mujer araña’, de l’escriptor i dramaturg argentí Manuel Puig

ALTRES ESTRENES

CANÇONS ARREVISTADES DEL
TEMPS DE LA REPÚBLICA
Direcció: Pere Sagristà
Local: Nou Tantarantana
Dates: Fins al 29 de maig
� Pere Sagristà firma la dramatúrgia i la direcció
d’aquest muntatge de deu actors, tres músics i una
ballarina que evoquen peces, espais i artistes mig
oblidats. Si a La cupletista van homenatjar el cuplet,
ara es remunten als anys 30 per reivindicar Josep
Maria Torrens Ventura, compositor de tots els temes
del xou. El muntatge recorda el desaparegut Teatro
Español del Paral.lel, lloc on van sonar per primera
vegada les cançons de revista de l’espectacle.

CON LAS ALAS CORTADAS
Direcció: Ana Diosdado
Local: Teatre Joventut
Data: 8 de maig
� Blanca Marsillach i Juan Gea protagonitzen
aquesta obra de John Godber sobre una parella de
vida rutinària que guanyen un viatge a París.

BREVE DESCONCIERTO BREVE
Direcció: Pedro Paiva
Local: Teatre Joventut
Dates: 7 i 8 de maig
� Segueix la gira d’un dels números còmics més
exitosos dels últims anys. El duo Los Modernos
sedueix amb el seu humor, basat en l’esperpent.

INJUSTÍCIES DEL SEGLE D’OR
El Brujo dóna veu al ‘Lazarillo’ amb nou llenguatge de Fernán-Gómez

MONÒLEG UN ANÒNIM UNIVERSAL

“Que El Lazarillo de Tormes és
una de les quatre o cinc grans
obres de la literatura espanyola
no cal repetir-ho”. Ho diu Fernan-
do Fernán-Gómez, il.lustre adapta-
dor per a l’escena del popular
anònim del Segle d’Or que, una ve-
gada més, protagonitza en solitari
aquest especialista en els one man
shows d’època que és Rafael Álva-
rez, El Brujo. Després d’haver en-
carnat durant unes setmanes sant
Francesc d’Assís al Villarroel, El
Brujo culmina el seu programa
doble revisant el que potser és el
seu paper més conegut i longeu: el
del famós pícar.

Fa anys que l’actor i el perso-
natge es confonen fins al punt
que és difícil entendre l’un sense
l’altre. El Brujo ho corrobora al dir
que hi haurà Lazarillo per estona i
que no l’abandonarà mai. “Ell i jo
hem rebut més del que tots dos

hem donat –afirma–. La compen-
sació afectiva i emocional és
gran, i la satisfacció i la tran-
quil.litat, encara més grans.
Aquesta criatura de ficció va néi-
xer amb un destí especial. Això
explica el seu èxit”.

L’obra, com passa amb gairebé
tots els clàssics, s’enfronta al dile-
ma de la vigència. Per això Fernán-
Gómez ha actualitzat tant com ha
pogut el llenguatge de l’època. Pel
que fa al tema, Álvarez afirma que
tracta problemes universals i con-
temporanis: l’ambició i el poder,
la marginació, la fam i l’abús de la
infància. “Aquestes situacions
–explica– són la conseqüència
d’un món de desequilibris en què
els béns estan descompensats”,
una situació que no ha canviat en
tots aquests segles.

G. C.

LA FITXA
‘El Lazarillo
de Tormes’
Local: Villarroel
Dates: Divendres, 6.
22.00 hores.
Dissabte, 7. 18.30
i 22.00 hores.
Diumenge, 8,
19.00 hores
Preus: De 17
a 21 euros

El Brujo, un cop més de Lazarillo.

A
questa temporada el Romea ha
establert lligams amb una altra
disciplina artística –el cine–,
tant a través del debut a la di-
recció escènica de figures del
setè art (Isabel Coixet, amb 84,

Charing Cross Road, i Sílvia Munt, amb
Surabaya) o d’adaptacions directes de
pel.lícules, com Celebración, prevista per
al juny que ve. El beso de la mujer araña
és un altre exemple d’aquesta tendèn-
cia. La peça va néixer simultàniament
com a obra de teatre i guió cinemato-
gràfic de la mà de Manuel Puig, però és
la versió per a la gran pantalla, amb So-
nia Braga, William Hurt i Raúl Julia, la
que més es recorda. Manel Dueso ha es-
tat l’encarregat de dur aquesta història
mítica del segle XX a l’escenari del Ro-
mea, on s’estarà tot el mes.

L’acció de l’obra transcorre a la cel.la
d’una presó de Buenos Aires, en plena
dictadura militar argentina, i que com-
parteixen l’activista polític Valentín Ar-
regui (Ferran Carvajal) i Luis Molina (Mi-
quel García Borda), un artista homose-
xual. Per pal.liar la soledat i exorcitzar la
por a les tortures, els presos mantenen
llargues converses. Mentre Arregui re-
corda el seu passat i fantasieja sobre un
futur millor, Molina fuig de la realitat,
s’agafa a un somni romàntic basat en ar-
guments de ficció i explica al detall esce-
nes glamuroses de pel.lícules que hauria
desitjat viure. A tot això s’hi ha d’afegir
que a Molina, acusat d’haver abusat
d’un menor, se li ofereix l’oportunitat
de redimir la seva condemna si obté
d’Arregui dades de l’organització a la
qual pertany.

ANTAGONISME
“Es tracta de dos personatges aparent-
ment antagònics: per a l’un, primer
són les persones i després les idees; per
a l’altre, al revés”, explica Dueso abans
de subratllar el desig que tots dos tenen
en comú: “Canviar el món en què els ha
tocat viure”. I per aconseguir-ho, primer

s’hauran de conèixer millor, superar les
seves diferències i reconsiderar concep-
tes que tenien molt clars, com la políti-
ca, l’amor i el sexe.

De la trajectòria de Manel Dueso des-
taquen dues col.laboracions anteriors
amb el Romea, Un tramvia anomenat De-
sig, de Tennessee Williams, i La presa, de
Connor McPherson, dues celebrades di-
reccions d’escena que es perden enmig
del currículum d’un artista inquiet que
quan no està escrivint per al teatre o la
TV surt a l’escenari com a actor.

Manuel Puig (General Villegas, Ar-
gentina, 1932-Cuernavaca, Mèxic, 1990)
es va traslladar de les províncies a Bue-
nos Aires en l’adolescència. Als 20 anys
va viatjar a Roma amb una beca per es-
tudiar al Centro Sperimentale di Cine-

matografia. Va passar després per Lon-
dres i Estocolm, on va ensenyar castellà i
italià, va fer de rentaplats i va escriure
els primers guions per a pel.lícules. El
1963 es va traslladar a Nova York, on va
començar la seva primera novel.la, La
traición de Rita Hayworth. Al tornar a
Buenos Aires el 1967 es va enfrontar a
problemes amb la censura per la seva
següent novel.la, Boquitas pintadas.

Puig va abandonar el país sota ame-
naces de mort i es va establir a Mèxic, on
va acabar El beso de la mujer araña, de la
qual va fer el guió per al cine que va diri-
gir Héctor Babenco el 1985. Puig va mo-
rir cinc anys més tard, després de publi-
car la seva última novel.la, Cae la noche.

Guillem Clua

LA PEL.LÍCULA, UN GRAN
ÈXIT DE FA 20 ANYS
La versió cinematogràfica d’El
beso de la mujer araña, dirigida
per Héctor Babenco a partir
d’una adaptació de la novel.la de
Puig feta per Leonard Schrader,
va ser un dels èxits del 1985. La
pel.lícula va guanyar diversos
premis, entre ells l’Oscar al
millor actor (Hurt) per la seva
interpretació de Luis Molina, i les
nominacions a millor pel.lícula,
director i guió adaptat.

LA FITXA
‘El beso de la
mujer araña’
Local: Teatre
Romea
Dates: Divendres, 6.
21.30 hores.
Dissabte, 7. 18.30 i
22.00 hores.
Diumenge, 8. 18.30
hores
Preu: De 10
a 24 euros

CARLOS MONTAÑÉS

Molina (Miquel García Borda,
esquerra) i Arregui (Ferran

Carvajal) comparteixen
cel.la, no idees.


