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Rafael Álvarez, El brujo,
és un joglar del segle XXI.
Ara actua fins al 2 de fe-
brer al Teatre Condal del
Paral·lel barceloní. Des de
ja fa temps, treballa un
teatre que parteix de
grans textos literaris (des
d’El lazarillo de Tormes a
l’Evangeli de Sant Joan)
mirant de fer-lo pròxim i
atractiu a l’espectador.
”Sóc com un guia turístic
de la Sagrada Família” que
apropa la gran literatura al
públic més discret. Per a
El Brujo La Odisea és un
relat d’humor i peripècies
(ell li amplia la comicitat,
situant membres del go-
vern espanyol o d’un con-
sell d’administració a
l’Olimp grec). No tot es pot

traslladar a escena: “La
Ilíada és infumable.”

El Brujo, habitualment,
treballa en solitari. Però
en aquesta ocasió ha vol-
gut introduir dos músics
(un pianista i un percus-
sionista) que ajuden a re-
forçar el ritme èpic del
poema escrit per Homer.
L’actor, que feia vuit anys
que no tornava a Barcelo-
na, una ciutat que ell argu-

menta que va ser “decisi-
va” per a la seva carrera
des que va debutar-hi el
1978, manté la seva volun-
tat de fer espectacles amb
textos de transmissió oral.
L’última visita a Barcelo-
na, el 2005, va ser amb un
text de Dario Fo: San
Francisco, juglar de Dios.
Per trobar data per al seu
retorn van necessitar en-
darrerir-lo un any.

El Brujo és un consu-
mat actor que sap caçar
molt bé la resposta del pú-
blic. Per això, és habitual
l’èxit tot jugant amb una
comicitat medieval amb la
vivacitat d’avui. Confessa,
fins i tot, que, si veu que el
públic no està massa dis-
posat a seguir la peripècia
de La Odisea, “acabo El
Lazarillo de Tormes”. Va-
lor segur. ■

“‘La Ilíada’ és infumable”
Jordi Bordes
BARCELONA

Rafael Álvarez, El Brujo, afronta al Teatre Condal el relat d’humor i peripècia de
‘La odisea’ acompanyat per dos músics que reforcen l’aire grec a l’escena

Rafael Álvarez, El Brujo, a ‘La odisea’, serà fins al 2 de febrer al Condal ■ FOCUS

Des del 1978, El
Brujo sovinteja
Barcelona, fins al
2005 amb ‘San
Francisco, juglar
de Dios’


